
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och 
kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har sam-
band med dem

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det ska stiftas en ny lag om Transport- och kommunikationsverket, 
en lag om ändring av lagen om Trafikverket (ämbetsverkslagarna) och en gemensam lag om 
införande av dessa. I propositionen ingår dessutom alla andra ändringsförslag av relevans för 
reformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Förslagen gäller circa 90 lagar. 
I dessa bilagelagar ändras de berörda myndigheternas behörigheter så att de stämmer överens 
med de uppgifter och ansvar som föreskrivs i ämbetsverkslagarna. 

Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och vissa av Trafikverkets verksamheter ska 
enligt förslaget slås ihop i en ny myndighet, Transport- och kommunikationsverket. Trafik-
verkets återstående uppgifter och verksamheter övertas av Trafikledsverket. Verket byter 
namn men i övrigt fortsätter dess verksamhet utan avbrott. Trafikverkets trafiklednings- och 
trafikstyrningstjänster (ledning av väg-, järnvägs- och sjötrafik) ombildas till ett statligt aktie-
bolag med specialuppgift. Trafikledsverket bibehåller dock ansvaret att anordna trafikledning 
samt ansvaret för därmed sammanhängande avtal och finansiering. Regeringen har lämnat en 
separat proposition om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster 
till aktiebolag (RP 34/2018 rd).

Genom den föreslagna myndighetsreformen ges förvaltningsområdet bättre förutsättningar att 
reagera på nya behov bland användarna och på förändrade förhållanden. Målet för reformen är 
att utveckla och stärka den strategiska ledningen av förvaltningsområdet och att uppnå syner-
gifördelar. Målet är också en förvaltning som är produktivare och verkningsfullare genom att 
resurserna används på ett bredare och effektivare sätt. Reformen ligger i linje med målen för 
spetsprojektet Smidigare författningar och med utvecklingsmålen avseende ledning av den of-
fentliga förvaltningen. Reformen understöder dessutom regeringens mål att bygga upp en 
gynnsam miljö för digitala tjänster inom transporter.

Syftet med propositionen är att skapa större klarhet i myndighetsuppgifterna i transport- och 
kommunikationssektorn, att rationalisera författningarna och att trygga pålitliga, smidiga 
transport- och kommunikationsnät. Den föreslagna reformen är avsedd att stärka det dyna-
miska transportsystemet och den elektroniska kommunikationen som sammanhängande hel-
het. Detta innebär nya tjänster för användarna och främjar företagsverksamheten. Ett ytterli-
gare mål är att förbättra möjligheterna att ta till vara information om trafik och transporter, och 
på så sätt understöda utvecklingen av nya digitala tjänster. Reformen underbygger den öppna 
marknad som redan införts inom kommunikation och främjar införandet av motsvarande 
praxis i transportsektorn. En rationaliserad förvaltning och ett bättre regleringsklimat skapar 
möjligheter till försök och startupverksamhet. Det blir samtidigt möjligt att attrahera internat-
ionell finansiering och kompetens till Finland vilket höjer sysselsättningen.

Propositionen understöder följande spetsprojekt i regeringsprogrammet: smidigare författ-
ningar (rationalisering av lagstiftningen) och digitalisering i myndigheternas verksamhet och i 
näringslivet. 
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Det föreslås att lagen som inför lagstiftningen om genomförandet av myndighetsreformen på 
kommunikationsministeriets förvaltningsområde och om omorganisering av myndigheternas
uppgifter ska träda i kraft så snart som möjligt. För de övriga lagarnas del är tanken att de ska 
träda i kraft den 1 januari 2019. Med tanke på det förberedande arbetet och organiseringen 
kunde en generaldirektör utses för Transport- och kommunikationsverket så snart som från 
och med den 1 oktober 2018.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 Inledning

Den 3 november 2016 tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp 
(LVM/1933/05/2016) med uppgift att ta fram en förstudie i vilken frågan om en omorganise-
ring av myndighetsverksamheten på området transport och kommunikation analyseras. Målen 
i bakgrunden är en verksamhet som utvecklas kontinuerligt och som är mer kundorienterad, i 
samklang med dagens digitala värld.

Förstudien omfattade Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket. Dessu-
tom ingick Meteorologiska institutets företagsekonomiska verksamhet i studien.

Uppdraget gick ut på att utreda vilka operativa och organisatoriska förändringar som är nöd-
vändiga, utarbeta ekonomiska analyser och göra en vidsträckt konsekvensanalys. I uppdraget 
ingick också att ge ett åtgärdsförslag och en tidsplan för myndighetsreformen.

Arbetsgruppen lämnade sin förstudie (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vi-
rastouudistus – Esiselvitys, LVM Raportit ja selvitykset 2/2017, 17.2.2017) till kommunikat-
ionsministeriet den 17 februari 2017. Arbetsgruppen föreslog att Trafiksäkerhetsverket, 
Kommunikationsverket och Trafikverkets myndighetsuppgifter ska slås ihop till en myndig-
het. Trafikledningsverksamheten vid Trafikverket ska enligt förslaget bolagiseras baserat på 
en separat utredning och bilda ett bolag med specialuppgifter som staten äger till hundra pro-
cent. Det som blir kvar av Trafikverket fortsätter som myndighet med ansvar för transportnä-
tet. Meteorologiska institutets företagsekonomiska verksamhet ska enligt förslaget fortsätta 
vid Meteorologiska institutet. Förstudien har varit föremål för en omfattande remissbehand-
ling. En stor del av remissvaren understödde målen för förstudien och ansåg dem vara goda 
utgångspunkter för reformen.

Genom myndighetsreformen kommer förvaltningsområdet att ha bättre förutsättningar att rea-
gera på förändringar i användarnas behov och i omvärlden, att utveckla och stärka den strate-
giska ledningen och att få synergifördelar. Målet är också en förvaltning som är produktivare 
och verkningsfullare genom att resurserna används på ett bredare och effektivare sätt. Refor-
men ligger i linje med målen för spetsprojektet Smidigare författningar och med utvecklings-
målen avseende ledning av den offentliga förvaltningen. Reformen understöder dessutom re-
geringens mål att bygga upp en gynnsam miljö för digitala tjänster inom transporter.

I april 2017 tillsatte ministeriet fem arbetsgrupper med uppgiften att bereda myndighetsrefor-
men. Målet med reformen är att skapa större klarhet i myndighetsuppgifterna och att åstad-
komma en smidigare reglering av transportsektorn. Ett ytterligare mål är att förbättra möjlig-
heterna att ta till vara information om trafik och transporter, och på så sätt understöda utveckl-
ingen av nya digitala tjänster. Bolagiseringen leder även till en effektivare ekonomi, bättre 
lönsamhet och större transparens i verksamheten och priserna.

2 Nuläge

2.1 Lagstiftning och praxis

2.1.1. Kommunikationsministeriet
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Kommunikationsministeriets arbete omfattar den verksamhet som ministeriet har som en del 
av statsrådet, EU-uppgifter och internationella uppgifter samt ledning av förvaltningsområdet. 
Enligt reglementet för statsrådet omfattar ministeriets ansvarsområde följande: 1) väg- och 
järnvägstrafik, civil luftfart och sjötrafik, 2) trafikleder, hamnar och flygplatser, 3) atmosfär-
forskning och övervakning av atmosfären, vädertjänster samt forskning i och observation av 
havens fysik, 4) elektronisk kommunikation och postverksamhet samt 5) kommunikationsser-
vicens datasäkerhet.

En av ministeriets huvuduppgifter är att sköta den strategiska resultatstyrningen av förvalt-
ningsområdet. Ministeriet leder och övervakar verksamheten vid de ämbetsverk och inrätt-
ningar som hör till dess förvaltningsområde och följer deras utveckling. Koncernstrategin för 
ministeriets förvaltningsområde är ett verktyg för att genomföra regeringsprogrammet. Strate-
gin styr hela förvaltningsområdet. För ämbetsverken uppställs årliga resultatmål. Ministeriet 
har också hand om ägarstyrningen av de statsbolag som sorterar under ministeriet.

Ministeriets förvaltningsområde omfattar följande ämbetsverk och inrättningar: Trafikverket, 
Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr 
ämbetsverken och inrättningarna och svarar för att deras mål och verksamhet är i samklang 
med regeringsprogrammet.

Kommunikationsministeriet sköter också ägarstyrningen av Air Navigation Services Fin-
land Oy, Cinia Oy och Finrail Oy. För dessa bolag fastställs samhälleliga uppgifter i lagstift-
ningen.

Efter den organisationsreform som ministeriet genomförde 2016 har tudelningen transportpo-
litik-kommunikationspolitik slopats. Ministeriets verksamhet bygger nu på en bredare sam-
hällssyn – en service-, informations- och nätpolitik utan silostrukturer och som leds med starkt 
koncerngrepp som en sammanhängande helhet.

2.1.2. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde har ansvaret för att förbindelserna och ser-
vicen på området transport och kommunikation fungerar, är trygga att använda och ordnas på 
ett hållbart sätt som främjar tillväxten, och för att det ska finnas förutsättningar att införa nya 
digitala tjänster.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omfattar idag fyra myndigheter: Trafikver-
ket, Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Förvalt-
ningsområdet har målmedvetet hållit samhällsutvecklingen som utgångspunkt. Detta har lett 
förvaltningsområdet till att effektivera verksamheten och söka synergifördelar genom admi-
nistrativa omstruktureringar. Havsforskningsinstitutet slogs samman med Meteorologiska in-
stitutet och Finlands miljöcentral 2009. År 2010 sammanslogs sex transport- och säkerhets-
myndigheter: Vägförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, 
Banförvaltningscentralen och Järnvägsverket. Dessa bildade två nya myndigheter, Trafikver-
ket och Trafiksäkerhetsverket. Inom kommunikationsförvaltningen har det bara funnits en 
myndighet så någon motsvarande reform har inte behövts.

Genom den myndighetsreform som genomfördes inom trafikförvaltningen 2010 nedmontera-
des silostrukturerna transportslag emellan, verksamheten effektiverades och en helhetsoriente-
rad hantering av transportsystemet underbyggdes. Detta sammanföll med regionförvaltnings-
reformen, i vilken Vägförvaltningens vägdistrikt slogs ihop med närings-, trafik- och miljö-
centralerna (NTM-centralerna).
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Trafikverket

Uppgifter och ansvarsområde

Trafikverket beställer väg- och järnvägstjänster, infrastrukturtjänster för sjötrafik samt trans-
porttjänster, och upprätthåller samt utvecklar framkomligheten på de trafikleder som förvaltas 
av staten. Trafikverket har till uppgift att möjliggöra fungerande, effektiva och trygga resor 
och transporter samt arbeta för att hela transportsystemet ska fungera som förväntat, med be-
aktande av balansen mellan regionerna och principen om en hållbar utveckling. Allmänna be-
stämmelser om Trafikverkets uppgifter finns i lagen om Trafikverket (862/2009). Andra lagar 
av relevans för Trafikverket är landsvägslagen (503/2005), banlagen (110/2007), järnvägsla-
gen (304/2011), lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och kollektivtrafiklagen (869/2009).

Trafikverket inrättades den 1 januari 2010 i samband med trafikförvaltningens myndighetsre-
form i vilken Banförvaltningscentalens, Sjöfartsverkets och Vägförvaltningens verksamheter, 
som var och en var inriktad på en viss typ av trafik, slogs ihop.

Trafikverket har ansvar för trafikledstillgångar värda 20 miljarder euro. Tillgångarna omfattar 
78 000 kilometer statlig landsväg, 6 000 kilometer järnväg, 8 300 kilometer vattenvägar vid 
kusten och 8 000 kilometer vattenvägar inne i landet. Verket har ansvar för att vägarna kan 
användas tryggt varje dag. Ansvaret omfattar bl.a. underhåll, trafikledning och information. 
Trafikverket samarbetar med många olika aktörer i frågor som gäller planering av områdesan-
vändning och samordning av markanvändning och trafik.

Trafikverket planerar och genomför riksomfattande ban- och vattenvägsprojekt och beställer 
större vägprojekt. I övrigt sköts vägunderhållet av de nio närings-, trafik- och miljöcentralerna 
(NTM-centraler) under styrning av Trafikverket.

Trafikverket har hand om den riksomfattande utvecklingen av kollektivtrafiken, styr utveckl-
ingsinsatserna, bestämmer kvotfördelningen mellan de behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna avseende anslagen i statsbudgeten och beviljar statsbidrag för kollektivtrafik.

Trafikcentralerna under Trafikverket sköter den operativa trafikstyrningen inom sjötrafiken 
och vägtrafiken och övervakar samt samordnar ledningen av järnvägstrafiken. De upprätthål-
ler även lägesbilden, har ansvar för det operativa myndighetssamarbetet på området trafikstyr-
ning och sköter beredskaps- och riskhanteringsfrågor samt särskilda situationer som gäller tra-
fikstyrning.

På området trafikinfrastrukturservice har verket ansvar för vintersjöfarten, sjökartläggningen, 
fartygstrafikservicen (Vessel Traffic Service, VTS), rapporteringssystemet för fartygstrafik 
GOFREP och säkerhetsradioverksamheten. Inom järnvägstrafiken har Trafikverket ansvar för 
användningen av bannätet inklusive kapacitetsförvaltning och trafikledning, enligt principen 
att det operativa ledningsarbetet köps av en tjänsteleverantör medan verket har hand om data-
systemen och informationstjänsterna för trafikstyrning. Dessutom har Trafikverket hand om 
ledningssystem, anvisningar och lokaler. På området vägtrafik sköter Trafikverket informat-
ionstjänsterna, trafikledningstjänsterna med tillhörande datasystem och informationen om 
störningar.

Trafikverket samlar in information (statisk och dynamisk) om trafikleder, förhållanden och 
trafik för sina egna syften. Verket använder informationen i planer och beslut som gäller för-
valtning av trafikledstillgångarna och programmering av trafikledsunderhållet, samt för trafik-
ledningsändamål.
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Cybersäkerhet i trafikledningen

Trafikverkets trafikledningssystem är en del av systemen med hög tillgänglighet som är kri-
tiska för samhällelig och ekonomisk verksamhet så som avses i direktivet om säkerhet i nät-
verks- och informationssystem (EU 2016/1148)1. Vissa av dessa system har gränsytor med 
andra myndigheters eller länders trafikledningssystem.

Internationellt samarbete och EU-samarbete

När det gäller utveckling av transportsystemet deltar Trafikverket i det internationella samar-
betet via olika organisationer, med syftet att påverka det internationella regelverket och utby-
tet av information samt att dela erfarenheter. Viktiga organisationer är European Rail Infra-
structure Management (EIM), Conference of European Directors of Roads (CEDR), Interna-
tional Maritime Organization (IMO) samt International Hydrographic Organization (IHO).

Föreskrifter

Trafikverket meddelar föreskrifter om reklam invid vägar, dragning av ledningar och kablar i 
vägområden samt om sjötrafikmärken, trafikljus och utmärkning av allmänna farleder.

Finansiering

År 2017 uppgick Trafikverkets anslag (omkostnader och vägunderhåll) till 2 176 miljoner 
euro, varav 2 025 miljoner euro kom ur statsbudgeten. Verkets budget 2018 uppgår till 
2,2 miljoner euro.

År 2017 använde Trafikverket anslagsmedel för 2,3 miljarder euro. Av dessa utgjorde 
79,0 miljoner euro omkostnader (brutto). Även om Trafikverket är ett ämbetsverk med netto-
budget är intäkterna blygsamma. Under 2017 fick verket 1,6 miljoner euro i intäkter knutna 
till omkostnader.

År 2017 uppgick bruttoutgifterna för vägunderhåll till 1,707 miljarder euro och nettoutgifterna 
till 1,644 miljarder euro. Bruttointäkterna för vägunderhåll består av grundavgiftsdelen av ba-
navgiften, som intäktsförs under grundläggande vägunderhåll (42,9 miljoner euro 2017), samt 
av övriga intäkter (18,0 miljoner euro). De övriga intäkterna för vägunderhåll består bland an-
nat av intäkter från Europeiska unionen, fastighetsintäkter och kanalavgifter. Trafikverket in-
täktsförde dessutom 4,8 miljoner euro i banskatt enligt banskattelagen och 47,4 miljoner euro i 
farledsavgifter enligt lagen om farledsavgift. Verket använde 442,0 miljoner euro på projekt 
för trafikutveckling.

Det betalade ut 38,5 miljoner euro i statsbidrag för byggandet av Västmetron, 89,2 miljoner 
euro i bidrag för att göra fartyg i sjötrafik mer konkurrenskraftiga och 21,8 miljoner euro i bi-
drag till upphandling och utveckling av kollektivtrafikstjänster. Trafikverket redovisade ett ba-
lansvärde på 20,2 miljarder euro. En betydande del av balansvärdet för 2017, 19,8 miljarder 
euro, bestod av trafikledstillgångar. 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.
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Trafiksäkerhetsverket

Uppgifter och ansvarsområde

Trafiksäkerhetsverket sköter regleringen av och tillsynen över området trafik och transporter. 
Myndigheten inrättades i början av 2010 genom en sammanslagning av Fordonsförvaltnings-
centralen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och området sjösäkerhet vid Sjöfartsverket. 
Bestämmelser om myndighetens uppgifter finns i lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009). 
Andra lagar av betydelse för verket är lagen om transportservice (320/2017), fordonslagen 
(1090/2002), lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), körkortslagen (386/2011), fordons-
skattelagen (1281/2003), luftfartslagen (864/2014), järnvägslagen, sjölagen (674/1994), lagen 
om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), lagen om registrering av fartygspersonal 
(1360/2006), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fartygspersonal och sä-
kerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) samt lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg (1686/2009).

Trafiksäkerhetsverket arbetar för bättre säkerhet i transportsystemet och för miljövänligare 
transporter. Verket har även hand om myndighetstjänsterna i transportsystemet i fråga om alla 
transportslag. Till Trafiksäkerhetsverkets uppgifter hör bland annat att meddela rättsnormer 
som gäller tillstånd, godkännanden och ansvarsområdet, och verket är en av de myndigheter 
som övervakar efterlevnaden av reglerna och föreskrifterna om transportsystemet. Trafiksä-
kerhetsverket tar fram information, studier och konsekvensbedömningar till stöd för sam-
hällets beslutsprocesser. Från början av 2017 ingår det i verkets behörighet att bevilja statsbi-
drag för främjande av säkerheten i vägtrafiken.

Hos Trafiksäkerhetsverket finns regleringsorganet för järnvägssektorn vars beslutsprocesser är 
oberoende av transportidkare och baninnehavare. Organet följer, övervakar och arbetar för en 
fungerande, rättvis och icke-diskriminerande järnvägsmarknad.

Internationellt samarbete och EU-samarbete

Trafiksäkerhetsverket representerar Finland inom sitt ansvarsområde i EU och i internationella 
organisationer. Av dessa är Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime 
Organization), Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO (International Civil Aviat-
ion Organization) och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) särskilt viktiga. 
Viktiga europeiska samarbetspartners är Europeiska byrån för luftfartssäkerhet EASA (Euro-
pean Aviation Safety Agency), Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA (European Maritime Sa-
fety Agency), Europeiska unionens järnvägsbyrå ERA (European Union Agency for Rail-
ways) och Eurocontrol, Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst. Trafiksäker-
hetsverket deltar bland annat i beredningen av gemenskapslagstiftning i dessa europeiska by-
råer och organisationer.

Föreskrifter

Trafiksäkerhetsverkets föreskriftssamling omfattar nästan 200 myndighetsföreskrifter av tek-
nisk karaktär inom verkets ansvarsområde. För närvarande finns det 100 gällande föreskrifter 
om luftfart, 44 om sjöfart, 33 och järnvägstrafik och 12 om vägtrafik. Föreskrifterna om luft-
fart gäller bl.a. anläggning och underhåll av flygplatser, flygtrafiktjänster, luftvärdighet för 
luftfartyg, flygverksamhet, certifikat och bevis, utbildningsverksamhet, tryggande av den ci-
vila luftfarten och rapportering om olyckor och incidenter. Föreskrifterna om sjöfart omfattar 
fartområden, fartygsmätning och fartygsbesiktning, fartygs konstruktion och utrustning, an-
vändning av fartyg, säkerhetsåtgärder, transporter av farligt gods, tillgänglighet, miljöskydd, 
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behörighet, lotsning och båtars säkerhet. Järnvägsföreskrifterna handlar om infrastruktur, be-
hörighet, materiel, register, säkerhet, interoperabilitet, transporter av farliga ämnen och spår-
bunden stadstrafik. Föreskrifterna om vägtrafik gäller yrkeskompetens, besiktning av fordon, 
fordons konstruktion, specialtransporter och transporter av farliga ämnen.

Finansiering

Trafiksäkerhetsverket har en nettobudget och verkets finansiering består till största del av in-
täkterna från avgiftsbelagd verksamhet. Verkets nettoanslag 2018 uppgick till 47 miljoner 
euro. Dessutom fick verket 86 miljoner euro i intäkter.

År 2017 använde Trafiksäkerhetsverket anslag för en summa på 130,6 miljoner euro (brutto-
utgifter). Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet 2017 var totalt 89,5 miljoner euro.

Verkets balansvärde uppgick till 16,1 miljoner euro.

Kommunikationsverket

Uppgifter och ansvarsområde

Kommunikationsverket sköter regleringen och övervakningen på området kommunikation. 
Myndigheten inrättades 2001 och dess föregångare var Teleförvaltningscentralen som inrätta-
des 1988. Bestämmelser om Kommunikationsverkets uppgifter finns i lagen om kommunikat-
ionsförvaltningen (625/2001) och i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen 
(60/2004). Bestämmelser om Kommunikationsverkets uppgifter finns även i annan kommuni-
kationslagstiftning, till exempel i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 
(917/2014).

Kommunikationsverket övervakar kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna 
och arbetar för att förbättra dem. Verket ser till att marknaden är transparent och att Finland 
har ett brett och varierat utbud av fungerande och trygga kommunikationer. Verket ser även 
till att nya tjänsteleverantörer får tillträde till marknaden.

Förutom allmän marknadskontroll och övervakning av förhållandena gör verket analyser av 
parti- och styckegodsmarknaden för kommunikationer för att skapa en bild av konkurrensen 
och meddelar vid behov åligganden till företag med betydande marknadsinflytande. Kommu-
nikationsverket övervakar dessutom konsumenternas rättigheter på telemarknaden. Verket 
sköter administrativa uppgifter kopplade till lagen om stöd för byggande av bredband i gles-
bygdsområden (1186/2009) och lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 
(276/2016).

Kommunikationsverkets centrala uppgift är att administrera radiofrekvenserna centraliserat. 
Kommunikationsverket understöder produktutveckling, forskning och testverksamhet genom 
att bevilja radiotillstånd för testning av radioteknik och radiosystem.

Andra uppgifter som Kommunikationsverket har som en del av administrationen av radiofre-
kvenser är att sköta frekvensplaneringen som grund för användningen av radiofrekvenserna 
och att bevilja radiotillstånd samt nätkoncessioner för kortvarig TV-verksamhet. Verket bevil-
jar även de kompetensbevis som behövs inom maritim radiokommunikation och amatörradio-
kommunikation.
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Kommunikationsverket utreder störningar i radiokommunikationen. Till verkets uppgifter hör 
också att sköta marknadskontrollen över radioutrustning, att övervaka användningen av radio-
sändare och att övervaka nätkoncessionsvillkoren för mobilnät och masskommunikationsnät. 
Kommunikationsverket sköter utauktioneringen av radiofrekvenser.

Kommunikationsverket arbetar för ett brett och varierat utbud av elektroniska medietjänster 
och övervakar TV- och radioverksamheten. Verket beviljar de programkoncessioner som be-
hövs för i huvudsak TV- och radioverksamhet.

Kommunikationsverket ser till att de lagstadgade grundläggande kommunikations- och post-
tjänsterna tillhandahålls. Kommunikationsverket ser till att kommunikationsnätet utvecklas 
också i glesbygden och övervakar att den allmänna bredbands- och telefonservicen fungerar. 
Verket övervakar också att den allmänna postservicen fungerar och behandlar postförsändelser 
som inte kommit fram.

Cybersäkerhet

Kommunikationsverket är den nationella myndigheten för informationssäkerhet. Verket pro-
ducerar säkerhetstjänster för näringslivet och statsförvaltningen mot bakgrund av nationella 
och internationella dataskyddsförpliktelser. 

Kommunikationsverket upprätthåller en lägesbild över funktionen och informationssäkerheten 
i de elektroniska kommunikationsnäten samt tillkännager eventuella hot mot informationssä-
kerheten. Syftet är att användarna ska ha aktuell information om störningar och fel i data-
kommunikationerna. Ett ytterligare mål är att höja allmänhetens och företagens kunskaper om 
informationssäkerhet, bland annat med hjälp av direktiv.

Kommunikationsverket säkerställer att kommunikationsnäten och -tjänsterna fungerar i stör-
ningssituationer och under undantagsförhållanden. Verket behandlar även frågor som har med 
myndighetskraven för nödtrafik att göra. Vidare behandlar verket de tekniska förutsättningar-
na för att förundersökningsmyndigheter ska kunna utöva sin rätt till teleavlyssning och teleö-
vervakning. Verket sköter även administrativa uppgifter kopplade till elektronisk identifikat-
ion och underskrift samt till skyddet av privatlivet i elektronisk kommunikation. Verket deltar 
i framtagningen av telestandarder, dvs. standarder som gäller kommunikationsnät, nätverksut-
rustning och teleutrustning.

Internationellt samarbete och EU-samarbete

Kommunikationsverket deltar i det europeiska och internationella samarbetet på området 
kommunikation. Verket deltar bl.a. i organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (BEREC) och i Europeiska unionens byrå för nät- och informat-
ionssäkerhet (ENISA). I Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) harmoniseras 
användningen av frekvenser och nummer och i Europeiska institutet för standardisering på te-
lekommunikationsområdet (ETSI) utarbetas europeiska standarder. Kommunikationsverket 
deltar även i samarbetsorganet för europeiska regleringsmyndigheter för posttjänster ERGP 
(The European Regulators Group for Postal Services).

I Internationella teleunionen (ITU) är Kommunikationsverket bl.a. med i arbetet med radio-
frekvenser (ITU-R) och i arbetet med standardisering och numrering (ITU-T). Verket är likaså 
med i Världspostföreningen (UPU). Kommunikationsverket har även internationellt samarbete 
som gäller CERT-FI:s och NSCA-FI:s verksamhet. Internationellt samarbete drivs också med 
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anknytning till fi-domäner och Finlands landskod i fråga om administrering, medietillsyn och 
tillsyn över certifikatutfärdare.

Föreskrifter

Verket meddelar föreskrifter på grundval av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikat-
ion (917/2014) och andra lagar som hänger samman med dess uppgiftsområde. Verket utreder 
och klarlägger även möjligheterna för andra aktörer inom förvaltningsområdet att utfärda ge-
mensam reglering och självreglerande bestämmelser.

Verket har meddelat föreskrifter om användning av radiofrekvenser, om befrielse av radiosän-
dare från kravet på tillstånd samt om examensfordringarna för maritim radiokommunikation 
och amatörradiokommunikation. Verket har även meddelat föreskrifter om kommunikations-
nätens och -tjänsternas kvalitet, om informationssäkerhet, kompatibilitet och nödtrafik samt 
om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader. Verket har dessutom meddelat före-
skrifter om postverksamhet och om fi-domänen, föreskrifter om elektroniska identifierings-
tjänster och betrodda elektroniska tjänster samt föreskrifter om störningar i televerksamheten 
och om informationssäkerhet.

Finansiering

Kommunikationsverket anvisas en nettobudget i statsbudgeten. År 2017 använde Kommuni-
kationsverket 30,1 miljoner euro i anslag (bruttoutgifter). Intäkterna 2017 uppgick totalt till 
19,1 miljoner euro. Balansvärdet var 7,6 miljoner euro. 

Kommunikationsverket täcker största delen av sina kostnader med avgifter. De största avgifts-
intäkterna bestod av frekvensavgifter för radiosändare, numreringsavgifter för kommunikat-
ionsnät och domänavgifter. Verkets budget 2018 uppgår till 38,7 miljoner euro.

2.1.3. Personal – nyckeltal

Trafiksäkerhetsverket

Antalet årsverken vid Trafiksäkerhetsverket 2017 uppgick till 548. Totalt hade verket 552 an-
ställda. Av dem var 518 fast anställda och 34 visstidsanställda. Medelåldern bland personalen 
var 45,8 år. 47,3 procent av personalen var kvinnor och 52,7 procent män. 44 procent av per-
sonalen hade en högre högskoleexamen.

År 2017 hade Trafiksäkerhetsverket verksamhet i Helsingfors, Rovaniemi, Villmanstrand, 
Mariehamn, Kotka, Uleåborg, Nyslott, Åbo och Vasa.

Trafikverket

Vid Trafikverket uppgick antalet årsverken till 640 för 2017. Vid utgången av 2017 hade ver-
ket 594 fast anställda och 66 visstidsanställda. Medelåldern bland personalen var 48,5 år. 
39 procent av personalen var kvinnor och 61 procent män. 41 procent av personalen hade en 
högre högskoleexamen.

Verket hade verksamhetsställen i Helsingfors, Villmanstrand, Tammerfors, Åbo, Vasa och 
Uleåborg samt enstaka anställda på några andra orter.
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Kommunikationsverket

Kommunikationsverket har en personalstyrka på 231 personer. År 2017 var 46,4 procent av 
personalen kvinnor och 53,6 procent män. Medelåldern bland personalen var 46,1 år. 
49,8 procent av personalen hade en högre högskoleexamen. 210 (94,6 procent) var fast an-
ställda och 12 (5,4 procent) visstidsanställda. Kommunikationsverket är baserat i Helsingfors.

Personal med tjänsteavtal respektive arbetsavtal (årsverken, 2017)

Tjänsteavtal Arbetsavtal Sammanlagt
Trafikverket 551,5 87,3 638,9
Trafiksäkerhetsverket 543,7 0,0 543,7
Kommunikationsverket 218,9 0,0 218,9
Sammanlagt 1 314,1 87,3 1 401,5

Män och kvinnor (årsverken, 2017)

Man Kvinna Sammanlagt
Trafikverket 392,1 246,8 638,9
Trafiksäkerhetsverket 286,5 257,2 543,7
Kommunikationsverket 116,1 102,8 218,9
Sammanlagt 794,7 624,8 1 401,5

Åldersfördelning (årsverken, 2017)

Åldersklass Trafikverket Trafiksäkerhetsverket Kommunikationsverket Sammanlagt
–24 4,1 2,0 1,0 7,1
25–34 74,0 78,4 22,3 174,7
35–44 163,3 188,7 75,9 427,9
45–54 189,5 154,6 77,1 421,2
55–64 195,6 113,6 40,2 349,4
65– 12,4 6,4 2,4 21,2
Sammanlagt 638,9 543,7 218,9 1 401,5

Fördelning enligt område (årsverken, 2017)

Trafikverket Trafiksäkerhetsverket Kommunikationsverket Sammanlagt
Helsingfors 402,9 408,1 218,9 1 029,9
Åbo 63,2 6,5 0,0 69,7
Kotka 10,0 2,4 0,0 12,4
Kouvola 84,0 0,0 0,0 84,0
Villmanstrand 84,0 16,6 0,0 100,6
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Trafikverket Trafiksäkerhetsverket Kommunikationsverket Sammanlagt
Tammerfors 45,3 0,0 0,0 5,3
Jyväskylä 2,9 0,0 0,0 2,9
Vasa 9,7 5,7 0,0 15,4
Pieksämäki 1,0 0,0 0,0 1,0
Nyslott 0,0 2,6 0,0 2,6
Kuopio 1,0 0,0 0,0 1,0
Uleåborg 15,9 3,0 0,0 18,9
Ylivieska 1,0 0,0 0,0 1,0
Enare 1,0 0,0 0,0 1,0
Rovaniemi 1,0 96,8 0,0 97,8
Mariehamn 0,0 2,0 0,0 2,0
Sammanlagt 638,9 543,7 218,9 1 401,5

2.1.4. Datatillgångar

Trafiksäkerhetsverkets data och det nya registret för trafik och transport

Trafiksäkerhetsverket samlar in, administrerar och producerar data om transportmedel, förare, 
andra innehavare av persontillstånd, företag och utbildningar på områdena vägtrafik, luftfart, 
sjöfart och järnvägstrafik. Datan används i första hand för myndighetsuppgifter. Mätt enligt 
transportslag är mängden registerdata störst för vägtrafiken.

Uppgifter från Trafiksäkerhetsverkets register utlämnas till myndigheter och till organisationer 
som sköter lagstadgade uppgifter. Uppgifter utlämnas också till företag för deras affärsverk-
samhet samt till enskilda personer ur allmänheten. Myndigheter som utnyttjar Trafiksäker-
hetsverkets uppgifter är bland annat kommunerna, polisen, försvarsmakten och Tullen. De 
mest centrala kommersiella aktörerna är främst privata organisationer som tillhandahåller 
olika typer av informations- och marknadsföringstjänster. Med finns även företag vars verk-
samhet på olika sätt har anknytning till transportsektorn. Uppgifter utlämnas också bland an-
nat för olika analysändamål såsom beskrivning av olika marknader med anknytning till trans-
porter samt för studier om landets transporter.

Uppgifterna som Trafiksäkerhetsverket har lämnat ut har i praktiken varit främst uppgifter ur 
fordonstrafikregistret, delvis på grund av den affärspotential som tjänster med anknytning till 
fordon och fordonstrafik har, men delvis även på grund av att den gällande lagstiftningen som 
är indelad enligt transportslag begränsar utlämnandet av uppgifter om olika trafikformer.

Trafiksäkerhetsverket har genomfört tekniska lösningar som gör det möjligt att utnyttja in-
formationen. Tekniska metoder för utlämnande av uppgifter har varit direkt tillgång till ver-
kets datasystem samt olika typer av gränssnitt applikation till applikation. Trafiksäkerhetsver-
ket tillhandahåller också olika skräddarsydda informationstjänster såsom utplockning av vissa 
data.

År 2017 utlämnades cirka 785 miljoner dataenheter från Trafiksäkerhetsverkets register. 
Mängden fortsätter att följa en uppåtgående kurva. År 2016 var mängden utlämnade dataen-
heter ca 750 miljoner och 2015 utlämnades ca 500 miljoner dataenheter. Trafiksäkerhetsverket 
använder de erhållna intäkterna till att täcka de kostnader som uppstår i verksamheten med 
anknytning till informationstjänster. Enligt studien ”Tiedon arvo ja vaikuttavuus” (sv. data, 
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värde och effektfullhet) som VTT gjort på beställning av Trafiksäkerhetsverket omsätter de 
företag som förlitar sig på verkets data totalt ca 2 miljarder euro per år. Dessutom har Trafik-
säkerhetsverket en värdeökande effekt på ekonomin på minst 30 miljoner euro om året.

Vägtrafikregister

Avdelning V i lagen om transportservice innehåller bestämmelser om trafiktillståndsregistret. 
Avdelning V tillhör fas 1 av lagens stiftandeprocess. Området är person-, gods- och taxitrans-
porter och trafiktillståndsregistret är ett register över denna typ av uppgifter. Uppgiften att föra 
registret överförs genom lagen om transportservice från NTM-centralen i Södra Österbotten 
till Trafiksäkerhetsverket. Samtidigt överförs behörigheten att bevilja tillstånden i fråga till 
verket.

Lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) ålägger Trafiksäkerhetsverket att föra registret i 
syfte att förbättra trafiksäkerheten, minska den olägenhet för miljön som vägtrafiken orsakar 
och sköta beskattningsuppgifter och bilinteckningar inom vägtrafiken. Fordonstrafikregistret 
innehåller information om fordon, om beskattningen av fordon och om inteckningar i dem, om 
personer som framför fordon, om säkerhetsrådgivare för landtransporter samt om kort som 
används i färdskrivare vid vägtransporter. I registret införs tekniska data, identifieringsuppgif-
ter, uppgifter om besiktning och godkännande, uppgifter som gäller användningssyfte, inteck-
ningar och beskattning samt uppgifter om utsökning för fordonen. Fordonstrafikregistret inne-
håller också uppgifter om körkort, körrätt, förarexamen, uppgifter med anknytning till yrkes-
kompetens för förare och uppgifter om trafikdirigerare för specialtransporter. 4 kap. i lagen 
om fordonstrafikregistret innehåller bestämmelser om uppgifternas offentlighet och om ut-
lämnande av uppgifter.

Järnvägstrafikregister 

Uppgifter om järnvägssystemet i Finland finns för närvarande i flera olika register som förs av 
Trafiksäkerhetsverket. I behörighetslagen ges bestämmelser om ett behörighetsregister och ett 
register över kompletterande intyg (RAHEKE). Trafiksäkerhetsverket för ett behörighetsregis-
ter för ändamålet att utöva tillsyn över järnvägstrafiken, administrera uppgifter om förarbevis 
och behörighetsbevis, fatta beslut om tillstånd och utöva tillsyn över tillstånd, säkra järnvägs-
transporterna, uppfylla Finlands internationella åligganden och utföra andra uppgifter inom 
verkets ansvarsområde. Regleringen på lagnivå preciseras i statsrådets förordning om uppgif-
ter som ska registreras i behörighetsregistret och registret över kompletterande intyg i järn-
vägssystemet (11/2013). Enligt 44 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägs-
systemet får uppgifter ur behörighetsregistret och registret över kompletterande intyg lämnas 
ut till myndigheter och i fråga om behörighetsregistret även till verksamhetsutövare. I övrigt 
omfattas utlämnandet av uppgifter av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (of-
fentlighetslagen) (621/1999). På annan behandling av personuppgifter tillämpas EU:s all-
männa dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen (RP 9/2018 rd). 

Ett av registren som Trafiksäkerhetsverket för är banregistret. Syftet med banregistret är att 
producera enhetlig information om bannätets prestanda och tekniska egenskaper i ett bannät 
som omfattar hela Europa. Trafiksäkerhetsverket för dessutom ett fordonsregister (RAHKAT) 
för ändamålet att främja säkerheten i järnvägssystemet och identifiera fordon. Järnvägslagen 
innehåller bestämmelser om skyldigheten att föra ett fordonsregister. På området järnvägstra-
fik finns det också internationella register, bland annat det europeiska virtuella fordonsregist-
ret ECVVR. ECVVR är inte ett register i egentlig mening utan en sökmotor. Det har funnits 
planer på att koppla EU-ländernas nationella fordonsregister till sökmotorn före utgången av 
2011. Den gällande lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015) innehåller bestämmelser om 
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registret över spårbunden stadstrafik. I fråga om utlämnande av uppgifter ur registret tillämpas 
offentlighetslagen.

Utlämnandet av uppgifter ur registren för järnvägstrafiken för annat än myndighetsverksamhet 
är mycket småskaligt. Järnvägstrafiken öppnas gradvis för konkurrens och den spårbundna 
stadstrafiken utvidgas, vilket i framtiden kan öka intresset bl.a. för en mer omfattande använd-
ning av uppgifter som gäller spårtrafiken.

Register för luftfarten

Trafiksäkerhetsverket är Finlands luftfartsmyndighet. Verket sköter den allmänna säkerheten 
inom luftfarten, arbetar för miljövänligare luftfart och har hand om frågor som gäller flygtrafik 
och dess störningsfria funktion. För att sköta sina myndighetsuppgifter för Trafiksäkerhets-
verket luftfartygs- och certifikatregister. I registren införs de uppgifter som behövs för att be-
vilja och övervaka tillstånd samt för registrering av luftfartyg.

Uppgifterna i luftfartygsregistret utlämnas till myndigheter och organisationer som sköter 
lagstadgade uppgifter i Finland och utomlands samt till enskilda personer ur allmänheten. 
Uppgifter utlämnas även till företag som sköter lagstadgade uppgifter, t.ex. Finavia Abp. 
Dessutom utlämnas uppgifter till både finländska och utländska flygplatser bland annat för 
fastställande av flygtrafikavgifter, och uppgifter utlämnas också för riktighetsgranskning av 
uppgifter om ägaren och luftfartyget i samband med försäljning av luftfartyg. Uppgifter ur 
luftfartygsregistret och certifikatregistret utlämnas i relativt liten omfattning. I regel är be-
stämmelserna i luftfartslagen skrivna så att utlämnandet av uppgifter sker elektroniskt.

Register för sjötrafiken

Fartygsregisterlagen (512/1993) innehåller bestämmelser om fartyg som används i sjöfart. Be-
stämmelser om registrering av fartyg finns dessutom i fartygsregisterförordningen (874/1993). 
Syftet med lagen är uttryckligen förande av fartygsregister. Enligt 1 § i den gällande lagen ska 
fartygsregister föras över finska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 me-
ter långa. Fartygsregister förs av Trafiksäkerhetsverket och av Statens ämbetsverk på Åland. 
Trafiksäkerhetsverket för fartygsregister för fasta Finland och Statens ämbetsverk på Åland 
ansvarar för fartyg vars hemort är landskapet Åland. I fartygsregistret registreras identifie-
rande uppgifter om fartyg och uppgifter om fartygets ägare. I fartygsregistret antecknas även 
inteckningar i fartyget samt övriga servitut som gäller fartyget. I anslutning till fartygsregistret 
förs ett fartygsbyggnadsregister och ett sådant historikregister som avses i 2 a kap. i fartygsre-
gisterlagen. Fartygsregisterlagen innehåller inga bestämmelser om utlämnande av uppgifter. 
På denna fråga tillämpas offentlighetslagen.

Trafiksäkerhetsverket för dessutom ett sjömansregister i syfte att tillgodose sina lagstadgade 
skyldigheter som registerförare i fråga om fartygsbesättning, kompetensen och hälsotillståndet 
för fartygspersonal samt registrering av fartygspersonal och för att uppfylla Finlands internat-
ionella förpliktelser samt övriga uppgifter som tillhör Trafiksäkerhetsverkets ansvarsområde. 
Sjömansregistret innehåller uppgifter om sjöfolks sjötjänstgöring, utbildning och kompetens. 
Bestämmelser om förandet av sjömansregistret finns i lagen om registrering av fartygsperso-
nal. Trafiksäkerhetsverket utlämnar registeruppgifter på området sjöfart huvudsakligen för 
myndighetsverksamhet. I övrigt har uppgifter utlämnats i liten omfattning. Uppgifter har ut-
lämnats för bland annat forskningsändamål och fartygsregisteruppgifter av företagskaraktär 
har utlämnats för marknadsföringsändamål.
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Trafiksäkerhetsverket för också ett farkostregister som omfattas av lagen om farkostregistret 
(424/2014). Segel- och motorbåtar med en längd av minst 5,5 meter ska införas i farkostregist-
ret. Båtar ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW, 
dvs. mer än 20 hästkrafter. Registreringsplikten gäller också andra farkoster med motor, 
såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av staten eller kommunen. Registeruppgifterna har 
i hög grad gjorts tillgängliga för allmänheten så att uppgifterna i farkostregistret med undantag 
för innehavarens personuppgifter är öppet tillgängliga. Den öppna datan med registeruppgifter 
har publicerats elektroniskt på Trafiksäkerhetsverkets webbsidor.

Registret för trafik och transport

Förslaget till ett register för trafik och transport som förs av Trafiksäkerhetsverket ingår i rege-
ringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice (RP 145/2017 rd) 
som gavs till riksdagen i oktober 2017.

Regleringen av registerföringen vid Trafiksäkerhetsverket ska enligt förslaget överföras i sin 
helhet till lagen om transportservice. Samtidigt är det meningen att den nuvarande registerre-
gleringen, som är av andra mått, komplicerad och delvis föråldrad, ska ses över i sin helhet. 
Totalreformen av trafikregistren innebär alltså samtidigt en avsevärd avreglering. När regle-
ringen enligt den nya V avdelningen som föreslås träder i kraft upphävs lagen om fordonstra-
fikregistret och förordningen med samma namn som utfärdats med stöd av den (1116/2003) 
samt lagen om registrering av fordon (175/2015) i sin helhet. På grund av II avdelningen i la-
gen om transportservice upphävs i sin helhet också lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgif-
ter i järnvägssystemet, vars 9 kap. gäller behörighetsregistret. Dessutom upphävs paragrafer i 
fordonslagen, järnvägslagen, lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, lagen om 
farkostregistret, lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, luftfartslagen 
och fartygsregisterlagen. Förslaget innebär även att regleringen avseende trafiktillståndsregist-
ret i V avdelningen i lagen om transportservice så som den lydde i första beredningsfasen slås 
samman med den nya V avdelningen.

EU:s allmänna datasskyddsförordning (EU 2016/679)2 har beaktats särskilt noga i regeringens 
proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice (RP 145/2017 rd). Förord-
ningen träder i kraft den 25 maj 2018 och är den allmänna författning om behandling av per-
sonuppgifter som gäller när förslaget träder i kraft. Förordningen utgör direkt tillämplig rätt 
men ger större nationellt handlingsutrymme än normalt, på ett direktivliknande sätt. Enligt in-
gressen i förordningen kan man när förordningen tillämpas beakta kraven i medlemsstaternas 
grundlagar. I Finland har särskilt den grundlagsenliga traditionen baserad på 10 § i grundlagen 
legat till grund för kravet att åtminstone bestämmelser som gäller vilka uppgifter som förs in i 
ett register, lagringstider och utlämnande av uppgifter ska regleras i lag. Dessutom finns det 
skäl att beakta kravet i 2 § 3 mom. i grundlagen om att all utövning av offentlig makt ska 
bygga på lag och att lagen ska iakttas noggrant i all offentlig verksamhet.

Enligt förslaget övergår registerregleringen från separata register och reglering som berör en-
skilda register till ett enda register för trafik och transport samt en reglering som gäller detta 
register. Registret ska enligt förslaget innehålla uppgifter om verksamhetsutövare, transport-
medel och individuella villkor. Tillstånden som avser verksamhetsutövare är typiskt koncess-
ioner eller motsvarande registreringsskyldigheter som ställs som villkor för att tjänsterna ska 
kunna tillhandahållas lagligt. Största delen av tillstånden i fråga beviljas företag eller samman-

                                                
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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slutningar, men tillståndshavaren kan i vissa fall också vara en fysisk person. När det handlar 
om ett tillstånd som beviljats ett företag eller en sammanslutning är en stor del av uppgifterna 
inte personuppgifter. Undantaget är givetvis uppgifter om de ansvariga personerna hos till ex-
empel företaget eller sammanslutning. Uppgifterna om transportmedel kan innehålla informat-
ion om bland annat ägare eller innehavare, men en stor del av uppgifterna utgör teknisk in-
formation som inte omfattas av samma regler som personuppgifter. Uppgifterna med anknyt-
ning till persontillstånd utgör däremot nästan undantagslöst personuppgifter.

Förslaget innebär att man övergår från splittrade individuella register till ett system baserat på 
datasamlingar. Enligt definitionen av referensarkitektur för grundläggande datasamlingar är en 
datasamling en datahelhet som är härledd ur verksamhetens behov och definierad av administ-
rativa skäl i syfte att kunna hantera informationen på ett bättre sätt. En datasamling omfattar i 
allmänhet en gemensamt förvaltad mängd data som tillsammans bildar en logisk helhet. För-
valtningen av informationen i datasamlingen organiseras så att en aktör har ansvaret för för-
valtningen. Ansvaret för datan i datasamlingen samt utvecklings- och underhållsansvaret är 
fastställt och dokumenterat.

Trafikverkets data

Datatillgångarna i Trafikverkets datasamlingar består av data om trafikledstillgångar, trafik 
och förhållanden samt vägunderhåll. Trafikverket producerar, samlar in och hanterar denna 
data för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Den data som Trafikverket äger är i princip öp-
pen så länge tillgången inte behöver begränsas på grund av lagstiftning, affärssekretess eller 
beredskapsfrågor.

De statiska datasamlingarna, på vilka transportsystemet, vägplaneringen samt programmering-
en och övervakningen av underhållet vilar, omfattar konstruktions- och konditionsuppgifter 
om vägnätet, krävande konstruktioner, utrustning och anordningar samt uppgifter om under-
hållsåtgärder. De dynamiska datasamlingarna, som beskriver trafiksituationen, omfattar aktu-
ella uppgifter om trafik och störningar i vägnätet och bannätet, positionsuppgifter, rutter, 
hamnbesök och tidtabeller för fartyg, förhandsuppgifter om banarbeten och samordning av 
tågtrafiken samt uppgifter om trafikväder och före som ger en bild av förhållandena på vägar-
na. Datasamlingen för sjötrafiken omfattar därtill registreringsinformation för fartygen, far-
tygsegenskaper och sjömätningsuppgifter som täcker Finlands vatten. Datasamlingarna för 
järnvägstrafiken omfattar därtill uppgifter om tåg och materiel. Kollektivtrafikens data-
samlingar omfattar hållplatser, rutter och tidtabeller, kostnader och prestanda samt elektro-
niska stasbidragsansökningar och -beslut. En naturlig del av alla ovannämnda datasamlingar är 
därtill den dokumentationsdata som handlar om administrationen av samlingarna.

I skrivande stund är ca 150 dokument öppna via olika kanaler. Under 2017 gjorde över 
500 000 enskilda användare ca 1 300 miljoner sökningar av realtidsinformation om trafiken 
och den totala mängden nedladdade gigabyte var 60 000. Via gränssnitten gjordes över 
100 miljoner sökningar i statisk data om trafikledsnätet samt i sjökortsdata. Den totala nedlad-
dade datamängden var över 700 gigabyte. Nerladdningstjänsten för platsdata har använts över 
11 000 gånger för att ladda ner filer. Gränssnitten till Matka.fi har ca 200 registrerade använ-
dare/utvecklare.

Trafikverket ingår i nätverket av statistikproducenter för Finlands officiella statistik (FOS) och
har hand om statistikserierna Statistik över utrikes sjöfart, Statistik över inrikes sjötrafik, Tra-
fiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler, Vägstatistik och Järnvägsstatistik. Trafik-
verket samlar in stora mängder nyckeltal om kollektivtrafikens prestanda. Datan finns till-
gänglig på Julki-JUKU.
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Trafikverket förvaltar information om statens bannät i enlighet med järnvägslagen (304/2011). 
I statsrådets förordning om landsvägar (924/2005) föreskrivs att Trafikverket ska föra ett re-
gister över landsvägarna (vägregistret). Finska staten är ålagd att utföra sjökartläggning 
(1358/2002, 46/2003) och den ansvariga myndigheten är Trafikverket (862/2009). Bestäm-
melser om förvaltande av information och om informationstjänster finns bland annat i lagen 
om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) och i den därmed sammanhäng-
ande förordningen (997/2003) samt i genomförandelagstiftningen för INSPIRE- och RINF-
direktiven (304/2011 och 421/2009).

Det finns ingen särskild lagstiftning om förvaltning av datasamlingar. I fråga om hantering 
och skydd av uppgifter följer Trafikverket den gällande lagstiftningen samt nationella direktiv 
som gäller staten (bland annat VAHTI 2/2010). I fråga om skydd av uppgifter följer Trafik-
verket i synnerhet vad som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning samt i den nat-
ionella dataskyddslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, arkivlagen 
(831/1994), statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen 
(681/2010) och annan lagstiftning, till exempel lagen om styrning av informationsförvaltning-
en inom den offentliga förvaltningen (634/2011).

Trafikverkets datasamlingar innehåller i regel inga personuppgifter men vissa av servicepro-
cesserna omfattar insamling av personuppgifter som stöd till verksamheten (till exempel kon-
taktinformation som är relevant för användaradministration, kontaktinformation för kundre-
spons och videomaterial från övervakningskameror).

Den data som Trafikverket äger är i princip öppen så länge tillgången inte behöver begränsas 
på grund av lagstiftning, affärssekretess eller beredskapsfrågor. Trafikverket har gjort sin vik-
tigaste data allmänt tillgänglig såsom beskrivs i vägkartan i rapporten ”Öppna data inom trafik 
och kommunikation” (KM 10/2013). I fråga om data som än så länge inte är allmänt tillgäng-
lig följer Trafikverket den plan som anges i rapporten "Öppnande av data inom kommunikat-
ionsministeriets förvaltningsområde och utnyttjande av det i affärsverksamhet och beslutsfat-
tande” (KM 1/2017).

Trafikverkets data, datans kvalitet och de processer som påverkar den, sättet hur data utnyttjas 
och informationssystemen med därmed sammanhängande tjänster utvecklas inom ramarna för 
projektet Digitalisering, projektet för förnyelse av trafikledningssystemen och projektet för ut-
veckling av informationshanteringen. Innehållet i datasamlingarna utvecklas också i den 
grundläggande verksamheten och enligt de utvecklingsåtgärder som fastställts i kvalitetssy-
stemet. Utvecklingsåtgärderna som gäller datans kvalitet och processerna skräddarsys för 
varje datasamling.

Som stöd till utvecklingen tillämpas utvecklingsmönster som överenskommits baserat på den 
övergripande arkitekturen. Verket använder statens gemensamma tjänster enligt tillgänglighet 
och enligt hur det lönar sig att införa dem i varje verksamhet. År 2016 införde verket statens 
gemensamma informationsled i integrationsprojektet Kieku och kutymen att kontrollera före-
tagsinformation som gäller externa användare hos Patent- och registerstyrelsen. Trafikverket 
är en offentlig myndighet och använder därför anbudsförfaranden för de utvecklingsresurser 
och tjänster som behövs för varje projekt.
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Kommunikationsverkets data

Infrastruktur för kommunikation

Kommunikationsverket har hand om olika datauppsättningar som relaterar till kommunikat-
ionsnäten. Dessa omfattar uppgifter om tillgång till bredbandsnäten, uppgifter om radionäten, 
den offentliga frekvensallokeringstabellen och uppgifter om TV- och radiokanalerna i Finland.

Uppgifterna om tillgång till bredbandsnäten beskriver tillgången till telefon-, bredbands- och 
bredbands-TV (IPTV) på olika ställen. Datan har inhämtats från alla stora nätföretag och aktö-
rer som tillhandahåller kommunikationstjänster. Datauppsättningen innehåller personuppgifter 
och affärshemligheter vilket begränsar möjligheten att lämna ut uppgifterna. En del av data-
uppsättningen är öppen och finns tillgänglig via Kommunikationsverkets tjänst MONITORI.

Datauppsättningen om tillståndspliktiga radionät innehåller uppgifter om vilka radionät som 
omfattas av de radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljat. Datauppsättningen innehål-
ler bl.a. teknisk information om utrustning, basstationer och antenner samt information om 
bl.a. luftfartyg och fartyg som fått tillstånd. Tillståndshavare kan se de uppgifter som berör 
dem i Kommunikationsverkets elektroniska radiotillståndstjänst. Det finns planer på att göra 
en större del av datauppsättningen öppen före utgången av 2018.

Den offentliga frekvensallokeringstabellen innehåller uppgifter om användningen av radiofre-
kvenserna enligt typ av radiotrafik. En del av användningen bygger på frekvensbeslut från EU. 
Tabellen innehåller i huvudsak tekniska datatyper, till exempel uppgifter om frekvensband, 
form av radiotrafik, sändareffekt och bandbredd. Informationen är fritt tillgänglig och finns 
publicerad som öppen data.

Datan om TV- och radiostationer innehåller uppgifter om var TV- och radiostationerna i Fin-
land finns, tekniska specifikationer och uppgifter om tillstånd. Informationen är fritt tillgäng-
lig och finns publicerad som öppen data.

Persontillstånd, kompetens och domännamn som beviljas åt personer

Kommunikationsverket har hand om en datauppsättning med uppgifter om persontillstånd och 
kompetens för radioverksamhet. Dessa omfattar radiotillstånd som beviljats åt enskilda, behö-
righetsbevis för maritim radiokommunikation och sjöradionummer för fartyg samt behörig-
hetsbevis för radioamatörer och anropssignaler. Kommunikationsverket administrerar dessu-
tom fi-roten på internet och för ett register över fi-domäner. 

Bestämmelser om radiotillstånd finns i 6 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommuni-
kation och bestämmelser om behörighet och kompetens inom radioverksamhet i 31 kap i 
samma lag. Bestämmelser om domännamn finns i 21 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation.

Datauppsättningen om behörighetsbevis för maritim radiokommunikation innehåller uppgifter 
om behörighetsbevis och examina avlagda av båtförare och yrkessjöfarare. Data har inhämtats 
från examinander, examinerade och personer som sökt om bevis. Datauppsättningen innehål-
ler personuppgifter vilket begränsar möjligheten att lämna ut uppgifterna. Datan används även 
av Trafiksäkerhetsverket. Kommunikationsverket har därtill hand om data om sjöradionum-
mer för fartyg. Informationen är fritt tillgänglig och finns publicerad som öppen data.
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Datauppsättningen om behörighetsbevis för radioamatörer innehåller till exempel uppgifter 
om anropssignalerna och radiotillstånden för radioamatörer. Informationen härstammar från 
Finlands Radioamatörförbund och från personer som sökt om radiotillstånd och behörighets-
bevis. Datauppsättningen innehåller personuppgifter vilket begränsar möjligheten att lämna ut 
uppgifterna. Kommunikationsverket förvaltar även data om anropssignaler för radioamatörer 
och om giltighetstiden för dessa. Informationen är fritt tillgänglig och finns publicerad som 
öppen data.

Datauppsättningen om radiotillstånd som beviljats åt enskilda består av uppgifter om till-
ståndssökande och om uppgifter som hänger samman med frekvensplaneringen på Kommuni-
kationsverket. Datauppsättningen innehåller bl.a. teknisk information om utrustning, basstat-
ioner och antenner samt information om bl.a. luftfartyg och fartyg som fått tillstånd. Till-
ståndshavare kan se de uppgifter som berör dem i Kommunikationsverkets elektroniska radio-
tillståndstjänst. Datauppsättningen innehåller personuppgifter vilket begränsar möjligheten att 
lämna ut uppgifterna. Det finns planer på att göra datauppsättningen öppen i en anonymiserad 
version före utgången av 2018.

Domännamnsregistret innehåller uppgifter om registrerade fi-domännamn med tillhörande an-
vändarinformation. Registret visar till exempel vem som innehar ett domännamn, status, tid-
punkten för registreringen och när giltighetstiden upphör. Kommunikationsverket har skapat 
ett gränssnitt för fi-domännamnsregistret genom vilket användare kan se vilka domännamn 
som juridiska personer har registrerat och vem som använder dem. Uppgifter om domännamn 
registrerade av enskilda utlämnas via tjänsten endast om personen i fråga har gett sitt sam-
tycke.

Verksamhetsutövare, koder och prefix

Kommunikationsverket förvaltar en datauppsättning om verksamhetsutövare, koder och prefix 
på området kommunikationstjänster. Som registrerade tillståndshavare räknas innehavare av 
programkoncessioner och tillståndshavare med radiotillstånd för kortvarig eller småskalig ra-
dioverksamhet. Kommunikationsverket har även hand om data som gäller telefonnummer, ko-
der och prefix för telenäten.

Bestämmelser om programkoncessioner för analog radioverksamhet och om kortvarig och 
småskalig analog radioverksamhet finns i 5 och 6 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation. Bestämmelser om programkoncession för digital televisions- och radioverk-
samhet finns i 4 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Bestämmelser om 
numrering finns i 14 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Datauppsättningen om utövare av kortvarig eller småskalig radioverksamhet består av uppgif-
ter om företag och sammanslutningar som har ett radiotillstånd för kortvarig eller småskalig 
radioverksamhet som ger rätt att använda och inneha en radiosändare. Datauppsättningen om-
fattar kontaktuppgifter och identifierande uppgifter om tillståndshavarna, uppgifter om typen 
av tillstånd och tillståndsuppgifterna. Tillståndshavare kan se de uppgifter som berör dem i 
Kommunikationsverkets elektroniska radiotillståndstjänst.

Datauppsättningen om innehavare av programkoncessioner innehåller uppgifter om inneha-
varna av koncessioner för TV- och radioverksamhet. Dessa omfattar uppgifter om innehavare 
av kortvariga programkoncessioner för TV, programkoncessioner för marksänd digital TV-
verksamhet och programkoncessioner för analog radioverksamhet. En del av uppgifterna har 
publicerats och det finns planer om att öppna datauppsättningen före utgången av 2018.
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Datauppsättningen om innehavare av telefonnummer, koder och prefix för telenäten innehåller 
uppgifter om telefonnummer, koder och domännamn som Kommunikationsverket har utfärdat 
åt teleföretag. Datauppsättningen omfattar även de nummer för kortmeddelandetjänster som 
Kommunikationsverket har utfärdat åt tjänsteleverantörer. Datauppsättningen omfattar opera-
törsprefix för internationell teletrafik, operatörsprefix för fjärrtrafik, nummerserier i det fasta 
telefonnätet, riktnummer i mobilnäten, nummer för kortmeddelandetjänster, utfärdade riksom-
fattande företagsnummer, utfärdade allmänna operatörsprefix, servicenummer enligt teleom-
råde, teleföretagskoder, riksomfattande servicenummer och andra utfärdade koder i telenätet 
(MCN och (T)MNC-koder). Uppgifterna finns publicerade som öppen data.

Kommunikationsverket förvaltar en datauppsättning om teleaktörer, tillhandahållare av be-
trodda elektroniska tjänster, utövare av postverksamhet och registrarer.

Bestämmelser om teleaktörer och registrarer finns i lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation Regleringen avseende utövare av postverksamhet finns i postlagen (415/2011) och 
bestämmelser om tillhandahållare av betrodda elektroniska tjänster finns i förordning (EU) nr 
910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAs) och i genomförandebe-
slut (EU) 2015/1505 som givits med stöd av förordningen.

Datauppsättningen om teleaktörer innehåller uppgifter om företag för samhällsomfattande 
tjänster som är förpliktade att tillhandahålla telefon- eller bredbandsabonnemang, om utövare 
av televerksamhet och programverksamhet och om tillhandahållare av beställ-TV-verksamhet 
och betal-TV-verksamhet. Uppgifterna bygger på verksamhetsanmälningar gjorda hos Kom-
munikationsverket. En del av datauppsättningen finns tillgänglig för offentligheten på Kom-
munikationsverkets webbplats.

Datauppsättningen om tillhandahållare av betrodda elektroniska tjänster innehåller uppgifter 
om godkända tillhandahållare av betrodda elektroniska tjänster. Registret är offentligt och 
finns på Kommunikationsverkets webbplats.

Datauppsättningen om utövare av postverksamhet innehåller uppgifter om verksamhetsutövare 
som gjort en postverksamhetsanmälan. Namnförteckningen över utövarna av postverksamhet 
finns på Kommunikationsverkets webbplats.

Datauppsättningen om registrarer innehåller uppgifter om aktörer som registrerar fi-
domännamn och uppdaterar dem i Kommunikationsverkets domännamnsregister för sina kli-
enter. En del av datauppsättningen finns tillgänglig för offentligheten på Kommunikationsver-
kets webbplats.

Datauppsättningar om trafik och kommunikation

Kommunikationsverket förvaltar en datauppsättning om brott mot informationssäkerheten 
samt om andra fel och störningar i kommunikationsnäten och -tjänsterna. Kommunikations-
verket förvaltar även en datauppsättning över utvecklingen inom telebranschen.

304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation innehåller en bestämmelse om att 
Kommunikationsverket ska samla in information om brott mot informationssäkerheten och 
hot om sådana brott för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster samt om fel 
och störningar i kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Verksamheten att förvalta 
en datauppsättning som beskriver utvecklingen inom telebranschen bygger på 315 § 2 mom. 
och 6 mom. 4 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
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Datauppsättningen om brott mot informationssäkerheten innehåller uppgifter om brott mot in-
formationssäkerheten i finländska nät. Uppgifterna härstammar från tjänsten Autoreporter som 
drivs av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. I datan ingår även uppgifter om 
förmedling av elektroniska meddelanden. Datan har publicerats som anonymiserad öppen data 
så att fysiska personer och andra parter i kommunikationen inte kan identifieras med hjälp av 
den.

Kommunikationsverkets observations- och varningssystem (HAVARO) samlar in information 
om brott mot informationssäkerheten hos företag som är kritiska för försörjningsberedskapen 
och hos statsförvaltningen, genom att följa datatrafiken till och från dessa organisationer. In-
formationen är sekretessbelagd. Det finns planer om att inrätta ett datalager i systemet så att 
det skulle vara möjligt att publicera anonymiserad data i större omfattning än för närvarande. 
Datalagret förväntas vara tillgängligt från och med början av 2020.

Kommunikationsverket får information om brott mot informationssäkerheten genom de an-
mälningar som lagen ålägger teleföretag att göra. Datauppsättningen innehåller ingående upp-
gifter om brotten mot informationssäkerheten och om omständigheterna kring dem. Också 
andra än teleföretag (enskilda, företag och organisationer) kan anmäla brott mot informations-
säkerheten till Kommunikationsverket. Informationen baserad på anmälningarna är sekretess-
belagd, både i teleföretagens och i andra aktörers fall.

Uppgifterna samlade av Kommunikationsverket om fel och störningar i kommunikationsnäten 
bygger även de på en lagstadgad anmälningsskyldighet för teleföretag (275 § i lagen om tjäns-
ter inom elektronisk kommunikation). Uppgifter som ska anmälas är till exempel störningens 
allvarlighetsgrad och orsak, hur man har lagt märke till saken samt när incidenten har börjat 
och slutat. En del av datauppsättningen är öppen och finns tillgänglig via Kommunikations-
verkets tjänst MONITORI.

Datauppsättningen om radiostörningar härrör från de fall av radiostörningar som behandlas av 
Frekvensövervakningen vid Kommunikationsverket. Datauppsättningen innehåller till exem-
pel identifierande uppgifter om radiostörningarna, uppgifter om den störda frekvensen och 
uppgifter om den som förorsakat och den som anmält störningen. Sammanfattningar av stör-
ningarna publiceras på Kommunikationsverkets webbplats. Datauppsättningen kan inkludera 
förmedlingsuppgifter som omfattas av begränsningarna avseende utlämning av uppgifter i 318 
och 319 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Uppgifter om utvecklingen i telebranschen har inhämtats från alla stora teleföretag och till-
handahållare av kommunikationstjänster. Uppgifterna beskriver bland annat mängden telea-
bonnemang, hur de används, vilka intäkter som tjänsterna ger och vilka investeringar som 
gjorts i telenäten. En del av uppgifterna innehåller affärshemligheter. Informationen publiceras 
i form av nationell statistik.

2.2 Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i andra länder

2.2.1. Trafikledshållning och trafikledning

I detta avsnitt granskas sättet på vilket trafikledshållningen är organiserad i Sverige, Norge, 
Danmark, Estland, Nederländerna, Tyskland, England, Österrike, Portugal och Italien. För-
valtningen av trafiknätet i de ovannämnda europeiska länderna sköts i stora drag enligt en av 
två modeller:
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1. en myndighet som lyder under ett ministerium och som förvaltar huvudtrafiknätet, el-
ler

2. ett statligt ägt bolag.

Det finns dock vissa skillnader i hur varje land har löst förvaltningsfrågan. Många länder, sär-
skilt de som använder myndighetsmodellen, har även i viss utsträckning lagt ut förvaltningen 
av trafiklederna på privata företag. I flera länder är det dessutom regionförvaltningen och 
kommunerna eller privata aktörer som förvaltar och äger de lågtrafikerade vägarna. I regel har 
varje transportgren en egen myndighet eller ett eget bolag.

Sverige

Trafikverket äger vägnätet och har hand om planeringen, byggande och drift av vägarna. Ver-
ket lyder under Näringsdepartementet, det svenska näringsministeriet. Trafikverket har ansvar 
för planeringen av trafiksäkerheten och för trafikstyrningscentralerna Trafikverket har även i 
huvudsak ansvar för järnvägsnätet och för därmed sammanhängande planering, byggande och 
drift, och sköter likaså trafikstyrningen på järnvägarna. Undantagen är Arlandabanan, 
Öresundsbanan och Inlandsbanan. Den första av dessa ägs av ett statligt ägt bolag, den andra 
av ett bolag grundat av de svenska och danska staterna och den tredje av ett bolag som ägs av 
en grupp på 15 kommuner. Transportstyrelsen fungerar som säkerhetsmyndighet för alla 
transportslag. Den övervakar även konkurrensen inom järnvägstrafiken. Trafikverket och Sjö-
fartsverket har tillsammans hand om vattenvägarna. Trafikverket sköter det strategiska arbetet 
och Sjöfartsverket det operativa arbetet, bl.a. VTS.

Danmark

Det danska vägverket (Vejdirektoratet) som lyder under transport- och byggministeriet äger 
och har ansvar för planering, byggande och drift av det offentliga vägnätet. Vissa broar samt 
motor- och järnvägen över Öresund förvaltas av statligt ägda bolag inom ramen för ett system 
med bolag på flera olika nivåer. En transport-, bygg- och boendemyndighet som också lyder 
under transport- och byggministeriet (Trafikstyrelsen), har huvudansvaret för att utveckla 
järnvägsnätet. Nätverket drivs av ett statligt ägt bolag (Banedanmark) som även har hand om 
trafikledningen och bl.a. allokeringen av bankapacitet. Dessutom finns det många privata 
järnvägsbanor i Danmark. Under transport- och byggministeriet har en egen enhet inrättats för 
uppgiften att övervaka konkurrensen inom järnvägstransporter (Jernbanenævnet). Vattenvä-
garna hör i huvudsak till danska transport- och byggministeriets ansvar. Vissa hamnar och vat-
tenvägar förvaltas av kommuner, städer och privata aktörer. VTS-systemet handhas av danska 
marinen.

Norge

Det norska vägverket (Statens vegvesen), som lyder under kommunikationsministeriet, äger 
och har ansvar för planering, byggande och drift av vägnätet. I många vägars fall har dock 
driften lagts ut på entreprenad för en period på några decennier, enligt modellen Public Private 
Partnership. Ett statligt bolag (Bane NOR) har hand om planering, byggnad och drift av järn-
vägsnätet och sköter även trafikstyrningen på järnvägarna. Järnvägsdirektoratet (Jernbanedi-
rektoratet), en offentlig myndighet, planerar utvecklingen och sköter samordningen av järn-
vägstrafiken och andra transportslag samt sköter anbudsförfarandena för persontransporter. 
Kustverket (Kystverket) som lyder under kommunikationsministeriet har ansvar för vattenvä-
garna, men flera vattenvägar sköts av privata bolag. Kustverket har även ansvar för VTS-
systemet. Den norska hamnmyndigheten (Havnevesenet) ansvarar för farleds- och hamnverk-
samheten på lokal nivå.
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Estland

Det estniska vägverket (Maanteeamet) lyder under finans- och kommunikationsministeriet. 
Verket äger och ansvarar för planering, byggande och drift av vägnätet, och ansvarar även för 
att utveckla trafiksäkerheten. En del av järnvägsnätet ägs av ett statligt bolag (AS Eesti Raud-
tee) som ansvarar för planering, byggande och drift av de järnvägar bolaget äger samt för att 
utveckla säkerheten och styra trafiken på dem. Ett privat bolag (Edelraudtee Infrastruktuuri 
AS) äger en del av järnvägarna och har hand om trafikstyrningen på dessa. Konkurrensverket 
(Konkurentsiamet) har som en uppgift att övervaka konkurrensen inom järnvägstrafiken. Sta-
tens vattenvägsverk (Veeteede amet) äger och ansvarar för planering, byggande och drift av 
vattenvägarna.

Nederländerna

Vägnätet förvaltas på fyra olika nivåer. Största delen av motor- och expressvägarna admini-
streras av trafikverket (Rijkswaterstaat) som lyder under infrastruktur- och miljöministeriet. 
Landskapen har hand om de övriga riksvägarna och om vissa motorvägar. De lågtrafikerade 
vägarna sköts av kommunerna. De regionala vattenverken sköter de vägar som anlagts i sam-
band med vattenbyggande. En statlig myndighet (NS Railinfratrust) har hand om planering, 
byggnad och drift av järnvägsnätet och sköter även trafikstyrningen på järnvägarna. Konkur-
rens- och konsumentverket (ACM), som lyder under finansministeriet, har som en uppgift att 
övervaka konkurrensen inom järnvägstrafiken. Förvaltningen av vattenvägarna är uppdelad på 
två nivåer: Huvudlederna hanteras av trafikverket (Rijkswaterstaat) och de lågtrafikerade le-
derna av landskapen och av regionala vattenverk.

Tyskland

En enhet under ministeriet för trafik och digital infrastruktur (Abteilung Landverkehr) har an-
svar för vägtrafiken och för att utveckla den samt fullständigt administrativt ansvar för järn-
vägsnätet. En vägbyggnadsenhet under samma ministerium (Abteilung Straßenbau) har hand 
om byggande och drift av vägnätet. En konkurrensreglerande myndighet för infrastruktursnät-
verk (Bundesnetzagentur) som lyder under finans- och energiministeriet övervakar konkurren-
sen inom järnvägstrafiken. En enhet under förbundsstatens ministerium för trafik och digital 
infrastruktur (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) äger och ansvarar för 
planering, byggande och drift av vattenvägarna.

England

Ett statligt ägt bolag (Highways England) äger och ansvarar för planering, byggande och drift 
av det högtrafikerade vägnätet. Bolaget har bland annat ansvaret för verksamheten och vägtra-
fikledningen på och underhållet av de strategiskt viktiga riksvägarna. De lågtrafikerade offent-
liga vägarna sköts i huvudsak av landskapen. 43 km långa M6 Toll är den enda privata motor-
vägen. Vägen har byggts med ett Public Private Partnership-avtal enligt vilket vägen handhas 
av ett privat företag i 53 år. Ett statligt banbolag (Network Rail) ansvarar för planering, byg-
gande och drift av järnvägarna och för trafikledningen på dem. Finansieringen kommer dels 
från den statliga budgeten och dels från banavgifter. En självständig byrå för väg- och järn-
vägsanvändare som finansieras genom järnvägslicensavgifter (ORR) övervakar konkurrensen 
inom järnvägstrafiken. Vattenvägarna sköts av den privata sektorn. Det finns en mångfald av 
arrangemang med olika ansvar beroende på område. VTS-systemet sköts av sjöfarts- och 
kustbevakningen som lyder under transportministeriet.
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Österrike

Uppgiften att förvalta och styra trafiken på riksvägar och motorvägar sköts av ett holdingbolag 
som förbundsstaten äger. Bolaget har dotterbolag som sköter det operativa arbetet. Övriga 
vägar ägs och förvaltas av förbundsländerna. Järnvägsnätet ägs av ett holdingbolag som i sin 
tur ägs av förbundsstaten och som via dotterbolag har hand om planering, byggande och drift 
av järnvägsinfrastrukturen och om trafikstyrningen på denna. För de uppgifter som gäller vat-
tenvägarna har förbundsstaten ett aktiebolag som äger vattenvägarna, sköter planerings-, 
bygg- och driftsuppgifter, utvecklar sjötrafiken och har hand om landets informationstjänst för 
flodtrafiken. Österrike har inga havsområden så trafikledningen gäller flodtrafik och är ingen 
VTS-tjänst.

Italien

Ett statligt bolag har hand om planering, byggande och drift av nationellt betydelsefulla vägar 
och vägtullsfria motorvägar. Privata bolag driver och uppbär tullavgifterna på de motorvägar 
som har vägtullar. Alla vägar har dock bibehållits i italienska statens ägo. Ett statligt holding-
bolag (Ferrovie dello Stato Italiane) äger järnvägsnätet och har hand om planering, byggande 
och drift av järnvägarna. Vattenvägarna ägs av staten och av lokala myndigheter. De förvaltas 
i huvudsak av myndigheterna och av vissa privata aktiebolag via koncession. VTS-systemet 
förvaltas av kustbevakningen som lyder under flera olika ministerier.

Portugal

Ett statligt bolag (Infraestruturas de Portugal) äger järnvägsnätet och har hand om planering, 
byggande och drift av järnvägarna via en koncession som upphör 2099. Trafikstyrning ingår 
också i bolagets uppdrag. Bolaget har lagt ut en del av driften och utvecklingen på privata bo-
lag genom långa partnerskapsavtal. En del av vägnätet ligger direkt på statens eller på lokala 
myndigheters ansvar. Samma bolag äger även järnvägsnätet och sköter planeringen, byggan-
det och driften av järnvägarna, utan tidsgräns. Också trafikstyrning är en av bolagets uppgifter. 
Huvudparten av vattenvägarna ägs av den nationella vattenmyndigheten (Agência Portuguesa 
do Ambiente) som har hand om planering, byggande och drift. Allmänna sjöfartsområden som 
kustvatten och territorialvatten samt inlandsvatten och trafikdugliga vattenvägar hör till staten. 
Förvaltningen av vissa vattenvägar har överförts till en privat aktör via koncession.

2.2.2 Tillsyn och reglering av kommunikation

Tillsynen och regleringen av kommunikationen och ansvaret för cybersäkerheten har decentra-
liserats till olika myndigheter i de nämnda landen. Det finns med andra ord ingen enhetlig 
modell för hur dessa områden är organiserade.

Tillsynen och regleringen av kommunikation sköts

- i Sverige av Post- och telestyrelsen (PTS) som lyder under svenska näringsministeriet
- i Danmark av Energistyrelsen som lyder under energi-, försörjnings och klimatmini-

steriet
- i Norge av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som är underställd transport- och 

kommunikationsministeriet.
- i Estland av kommunikationsverket (Infosüsteemi amet) som ingår i finans- och 

kommunikationsministeriets förvaltningsområde
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- i Nederländerna av en konkurrens- och konsumentmyndighet som lyder under fi-
nansministeriet samt av telemyndigheten Agentschap telecom som lyder under samma 
ministerium.

- i Tyskland av samma konkurrensreglerande nätverksmyndighet (Bundesnetzagentur) 
som övervakar konkurrensen på järnvägarna

- i England av en kommunikationsmyndighet underställd parlamentet (Ofcom)
- i Österrike av ett statligt bolag (RHR) som leds av förbundskanslerämbetet samt av 

ministeriet för transport, innovation och teknik.
- i Italien av en myndighet underställd parlamentet (Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni)
- i Portugal av en myndighet underställd parlamentet (ANACOM).

Cybersäkerhetsuppgifter

Sverige

I Sverige ligger ansvaret för cybersäkerhet hos flera olika myndigheter. Centrala verksamheter 
är till exempel den nationella CERT-verksamheten, statsförvaltningens CERT-verksamhet och 
ledningen och stödet i fråga om dataskydd för kritisk infrastruktur, vilka har centraliserats till 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB är den centrala säkerhetssam-
ordnaren i Sverige och sorterar under försvarsministeriet. MSB:s uppgift är bland annat att ut-
veckla samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och minska effekterna av stör-
ningssituationer. MSB tar emot obligatoriska anmälningar om allvarliga informationssäker-
hetsincidenter från den offentliga förvaltningen och gör upp en årlig rapport om dessa. 

Danmark

De centrala verksamhetsområdena för danska centret för cybersäkerhet är behandling av brott 
mot informationssäkerheten hos statsförvaltningen och kritisk infrastruktur, SCSA-
verksamhet och beredskapsfrågor i den nationella infrastrukturen för datatrafik. Center for 
Cybersikkerhed är en del av Danmarks militära underrättelsetjänst (DDIS). Som är en del av 
cybersäkerhetstjänsten opererar DDIS ett observations- och varningssystem vars kundbas för 
närvarande består främst av organisationer inom statsförvaltningen. CERT-tjänsterna avsedda 
för allmänheten tillhandahålls av CERT.dk.

Norge

Norges nationella säkerhetsmyndighet NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
(NSM)/NorCERT är expertmyndigheten i fråga om informationssäkerhet, platssäkerhet och 
dataskydd inom ICT. NSM är den nationella utryckande och samordnande myndigheten vid 
allvarliga brott mot informationssäkerheten. Myndighetens uppgifter anges i säkerhetslagen 
(lov om forebyggende sikkerhetstjeneste). I NSM:s NorCERT-verksamhet ligger fokus på nat-
ionell samordning och på service till statsförvaltningen och aktörer som tillhandahåller kritisk 
infrastruktur. 

Försvarsministeriet leder myndighetens verksamhet i den militära sektorn och justitieministe-
riet i den civila sektorn. NSM har ett nära samarbete med de andra centrala säkerhetsmyndig-
heterna (Polities sikkerhetstjenste (PST), Kriminalpolitisentralen (KRIPOS), Etteret-
tingstjensten (E-tjensten) och Direktoratet for samfunnssikkerthet och beredskap (DSB)). I 
början av 2018 hade NSM en personalstyrka på 280 personer. Budgeten 2018 uppgick till 
265 miljoner norska kronor (ca 27,2 miljoner euro). 
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Estland

Cybersäkerhetsuppgifterna i Estland är i huvudsak organiserade under myndigheten Riigi In-
fosüsteemi Amet (RIA). CERT-EE som är nationell och statsförvaltningsaktör inom CERT 
samt avdelningen för ledning och övervakning av ICT-infrastruktur sorterar under RIA.

Nederländerna

CERT-verksamheten på nationell och statsförvaltningsnivå har centraliserats till myndigheten 
National Cyber Security Centre Netherlands (NCSC-NL). NCSC-NL har på de centralaste 
punkterna samma uppgifter som Cybersäkerhetscentret i Finland. NCSA-området finns emel-
lertid hos landets underrättelse- och säkerhetstjänst (AIVD).

NCSC-NL lyder under landets justitie- och säkerhetsministerium under ledning av en nationell 
koordinator för säkerhet och antiterrorism. Den totala budgeten för NCSC-NL uppgår till ca 
15 miljoner euro och personalstorleken 2018 har beräknats omfatta ca 150 årsverken. 

Tyskland

Den tyska cybersäkerhetsmyndigheten heter Bundesamt für Sicherheit in der Informationste-
chnik (BSI). BSI har i praktiken mycket liknande tjänster som finländska Cybersäkerhetscent-
ret. Ett centralt område är ledning och övervakning av informationssäkerheten för kritisk in-
frastruktur. 

BSI sorterar under inrikesministeriet. Vid utgången av 2017 hade myndigheten en personal-
styrka på ca 750 personer och årsbudgeten ligger omkring 117 miljoner euro.

2.2.3. Sammanfattning över hur trafikledsverksamheten samt kommunikationen har organise-
rats i vissa andra Europeiska länder

Land Förvaltning av 
vägar

Förvaltning av 
järnvägar

Förvaltning av 
sjöfart

Kommunikation

Sverige En myndighet un-
der näringsmi-
nisteriet

I huvudsak en 
myndighet under 
näringsministeriet, 
vissa banor förval-
tas av offentligt 
ägda bolag

Trafikverket som 
sorterar under nä-
ringsministeriet 
har hand om det 
strategiska arbetet 
och Sjöfartsverket 
om det operativa 
(inkl. VTS).

En myndighet un-
der näringsmi-
nisteriet

Cybersäkerheten 
har decentrali-
serats till olika ak-
törer inom för-
svarsministeriets 
förvaltningsom-
råde 
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Land Förvaltning av 
vägar

Förvaltning av 
järnvägar

Förvaltning av 
sjöfart

Kommunikation

Danmark I huvudsak en 
myndighet under 
transport- och 
byggministeriet, 
vissa vägar inne-
has av statligt 
ägda bolag

Utvecklingsansva-
ret hör till en 
myndighet under 
transport- och 
byggministeriet, 
driften (bl.a. tra-
fikstyrning) sköts 
av ett statligt bo-
lag

I huvudsak trans-
port- och byggmi-
nisteriet, marinen 
har hand om VTS

En myndighet un-
der energi-, för-
sörjnings- och 
klimatministeriet

Cybersäkerhet: 
ingår som område 
i den militära 
underrättelsetjäns-
ten

Norge I huvudsak en 
myndighet under 
kommunikations-
ministeriet

Statligt bolag I huvudsak en 
myndighet under 
kommunikations-
ministeriet (inkl. 
VTS)

En myndighet un-
der kommunikat-
ionsministeriet.

Cybersäkerhet: 
cybersäkerhets-
myndigheten leds 
av försvarsmi-
nisteriet och justi-
tieministeriet

Estland En myndighet un-
der finans- och 
kommunikations-
ministeriet

En del av järnvä-
garna förvaltas av 
ett statligt bolag, 
resten av ett privat 
bolag. Båda sköter 
trafikstyrningen 
på sina respektive 
banor.

En myndighet un-
der finans- och 
kommunikations-
ministeriet

En myndighet un-
der finans- och 
kommunikations-
ministeriet

Cybersäkerhet: 
ingår som område 
i estniska kom-
munikationsverket

Neder-
länderna

I huvudsak en 
myndighet under 
ministeriet för in-
frastruktur och 
vattenförvaltning

En myndighet un-
der ministeriet för 
infrastruktur och 
vattenförvaltning

En myndighet un-
der ministeriet för 
infrastruktur och 
vattenförvaltning

Två myndigheter 
under finansmi-
nisteriet

Cybersäkerhet: 
sköts under justi-
tie- och säker-
hetsministeriet

Tyskland En enhet under 
trafik- och kom-
munikationsmi-
nisteriet.

En enhet under 
trafik- och kom-
munikationsmi-
nisteriet.

En enhet under 
trafik- och kom-
munikationsmi-
nisteriet.

En myndighet un-
der finans- och 
energiministeriet

Cybersäkerhet: in-
rikesministeriets 
förvaltningsom-
råde

England Ett statligt bolag 
har de strategiskt 
viktiga riksvägar-
na, landskapen har 
resten.

Statligt bolag I huvudsak den 
privata sektorn, 
kustbevakningen 
har hand om VTS

En myndighet un-
derställd parla-
mentet
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Land Förvaltning av 
vägar

Förvaltning av 
järnvägar

Förvaltning av 
sjöfart

Kommunikation

Österrike Ett statligt bolag 
har riksvägarna, 
delstaterna har 
resten av huvud-
lederna

Statliga bolag Ett statligt bolag 
styr flodtrafiken

Statligt bolag

Italien I huvudsak ett 
statligt bolag

Statligt bolag Myndigheter och 
privata bolag, 
kustbevakningen 
har hand om VTS.

En myndighet un-
derställd parla-
mentet

2.3 Landskapsreformen

Regeringen har lämnat en proposition (RP 15/2017 rd) med förslag att det stiftas en landskaps-
lag, en lag om ordnande av social- och hälsovården och en gemensam lag om införande av 
dessa. Propositionen innehåller ett förslag till lag om landskapsindelning, ett förslag till lag 
om landskapens finansiering och förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas finan-
siering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal, vall-
lagstiftningen samt av vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. I propositionen ingår 
dessutom de ändringar som landskaps- och social- och hälsovårdsreformen förutsätter i den 
övriga lagstiftningen. Enligt förslaget ska landskapen inleda sin verksamhet den 
1 januari 2020.

Landskap definieras som offentligrättsliga samfund med regionalt självstyre. Fasta Finland 
består enligt propositionen av 18 landskap. Landskapen har ett landskapsfullmäktige, en land-
skapsstyrelse och en revisionsnämnd. Varje landskap bestämmer själv om övriga organ. Det 
föreslås att landskapen ska ta över de uppgifter som lagen föreskriver för dem den 
1 januari 2020. Landskapen tar över ansvarsområden från staten (NTM-centralerna, TE-
byråerna och regionförvaltningsverken), landskapsförbunden och andra samkommuner samt 
kommunerna.

Utkastet till landskapslag, som definierar uppgiftsområdena för landskapen, innehåller be-
stämmelser om vilka uppgifter från området trafik och kommunikation som överförs till land-
skapen i 6 § 1 mom. 14 och 15 punkten samt i 2 mom. 1 och 2 punkten. Enligt 14 punkten, 
den mest omfattande, ska följande ingå i landskapens uppgifter:

- transportsystemets funktion
- trafiksäkerheten
- väg- och trafikförhållandena
- den regionala väghållningen
- samarbetet inom markanvändningen och
- produktionen av data om verksamhetsmiljön för användning i den nationella trafik-

systemplaneringen.

Av dessa uppgifter utgör alla utom den regionala väghållningen en central del av trafik-
systemplaneringen. Eftersom landskapens trafiksystemplaner omfattar alla transportslag (väg-, 
järnvägs- och flygtrafik samt sjöfart) ger lagförslaget landskapet en central ställning då pla-
nerna utarbetas. Detta har betydelse särskilt i vägtrafiken eftersom väghållningen på landsvä-
garna organiseras genom samarbetsområden mellan landskap. Förslaget innebär att trafik-
systemplanering utförs i 18 landskap och att landskapen får ett uppdrag med stark tonvikt på 
samordning. Landskapet ska påbörja planeringsprocessen, ta fram en plan, bereda de avsnitt 
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som gäller landskapets trafikrelaterade uppgifter och vägtrafiken, leda samarbetet på detta om-
råde och samordna planeringen med landskapets övriga planering samt med planeringen på 
riksnivå, landskapsöverstigande nivå och kommunal nivå. Landskapen kan dessutom sköta 
uppgifter kopplade till planering av offentlig persontrafik, enskilda vägar, skärgårdstrafik, 
mobilitetsstyrning och upphandling av flygtrafik, vilka även utförs inom ramen för trafik-
systemplaneringen. Dessa uppgifter bildar tillsammans uppdraget trafiksystemplanering som 
landskapet sköter i egenskap av trafikmyndighet.

17 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 
(7/2014) ålägger landskapsförbunden att inleda processen med att ta fram en trafiksystemplan 
och att leda det därmed sammanhängande samarbetet. Denna uppgift samt den trafiksystem-
planering som idag utförs av NTM-centralerna övertas enligt förslaget av landskapen. Trafik-
ledsverket som efterträder Trafikverket deltar enligt förslaget i trafiksystemplaneringen på 
landskapsnivå samt i trafiksystemplanering på riksnivå med fokus på vägar, järnvägsbanor och 
vattenvägar. Verket, som äger transportnätet, deltar i landskapens och kommunernas plan-
läggningsprocesser och fungerar som remissinstans. I dagens läge är det NTM-centralerna 
som yttrar sig i frågor som gäller landsvägar. Transport- och kommunikationsverket ska enligt 
förslaget delta i landskapens trafiksystemplanering i den utsträckning dess ansvarsområde be-
rörs. Verket ska i synnerhet fungera som ett allmänt strategiskt stöd för kommunikationsmi-
nisteriet och assistera i frågor som gäller offentlig persontrafik och nyttjande av data.

För att trygga ett fungerande transportsystem samt ur planeringssynvinkel är det viktigt att det 
finns ett brett samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och övriga intressentgrupper. 
Trafiksystemplaneringen ska beakta och samordna alla transportslag och resesätt samt vara i 
samklang med landskapsstrategin och landskapsprogrammet. För att säkra att transportsyste-
met fungerar ska trafiksystemplaner tas fram på landskapsnivå eller landskapsöverstigande 
nivå samt utredningar göras enligt olika teman eller om olika förbindelserutter. 

Trafikledsverket deltar enligt förslaget i trafiksystemplaneringen på landskapsnivå och på 
riksnivå samt i samarbetet inom markanvändningen i egenskap av sakkunnig om vägunderhåll 
och förvaltare av egendomen. Transport- och kommunikationsverket deltar enligt förslaget i 
utarbetandet av landskapens trafiksystemplaner i egenskap av sakkunnig om trafiktjänster, 
marknadens funktion, utnyttjande av information och främjande av automation. Verket sam-
ordnar och övervakar beredningen av den riksomfattande trafiksystemplaneringen.

Enligt förslaget säkrar en regional väghållning att den dagliga trafiken fungerar och att väg-
konstruktioner och broar består. Enligt den nuvarande landsvägslagen omfattar väghållning 
planering, byggande och underhåll av landsvägar samt trafikstyrning. Dessa uppgifter ska en-
ligt förslaget skötas baserat på avtal (mellan huvudman och agent) eftersom staten fortfarande 
äger hela vägnätet. Avtalen kan innehålla närmare överenskommelser med den ansvariga 
landskapsaktören om den väghållning som ligger på dess ansvar.

Enligt 6 § 1 mom. 15 punkten i landskapslagen övergår dessutom de statsunderstödsuppgifter 
som gäller enskilda vägar och mobilitetsstyrning från NTM-centralerna till landskapen. Enligt 
2 mom. kan landskapet dessutom sköta utveckling och ordnande av trafiktjänster på land-
skapsnivå, planering och ordnande av offentlig persontrafik, uppgifter som gäller statsunder-
stöd för offentlig persontrafik (med undantag för sådan planering och ordnande av trafik som
kommunala och regionala myndigheter utför) samt planering och ordnande av skärgårdstrafik. 
Området offentlig persontrafik omfattar väg- och järnvägstrafik, upphandling av flygtrafik 
samt ordnande av trafiken i Kvarken. Upphandlingarna av väg- och järnvägstrafik finansieras 
med allmän täckning. Landskapet bestämmer hur medlen används. Upphandlingarna av flyg-
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trafik samt trafiken i Kvarken under den pågående avtalsperioden genomförs med särskild 
finansiering. Dessa helheter hör till Transport- och kommunikationsverkets ansvarsområde.

Huvudparten av uppgifterna och personalen i de nedlagda ansvarsområdena för trafik vid 
NTM-centralerna (325 årsverken) ska enligt planen flyttas till landskapen den 1 januari 2020. 
De riksomfattande trafikuppgifterna (ca 100 årsverken) är tänkta att överföras till kommuni-
kationsministeriets ansvarsområde och till dess bolag från och med den 1 januari 2020.

2.4 Bedömning av nuläget

2.4.1 Sammanslagning av myndigheterna och Trafikledsverkets verksamhet

Omvärlden förändras i ökande takt. Digitaliseringen, teknikutvecklingen och kravet på lägre 
utsläpp från trafik skapar ständigt nya utmaningar för transport- och kommunikationssektorn. 
Därför är det viktigt att man reagerar snabbt. Genom att myndighetsverksamheten på områ-
dena trafik och transport samt kommunikation slås ihop skapas bättre förutsättningar att svara 
på utmaningarna och att använda resurser och kunskap på ett optimalt sätt.

Omstruktureringarna i förvaltningen gör det möjligt att genomföra de reformer som behövs för 
att gå framåt och förbättra tjänsterna inom de olika ansvarsområdena. Till exempel den omfat-
tande och helhetsbetonade reform av trafikförvaltningen som genomfördes 2010 gjorde det 
möjligt att inleda och genomföra reformer över hela transportsystemet.

Enligt koncernstrategin för kommunikationsministeriets förvaltningsområde ska området mer 
och mer övergå från en ämbetsverksinriktad verksamhet till en verksamhet som bygger på 
samarbete över hela förvaltningsområdet. Genom en sammanslagning av myndigheterna och 
deras resultatstyrning skapas en större växelverkan och ett effektivare samarbete inom förvalt-
ningsområdet. En fortlöpande och enhetlig strategisk planering och ledning kan ge större ef-
fektivitet och bättre resultat. Genom att erfarenheterna inom de olika myndigheterna om led-
ningssystem, serviceledning och processinriktad verksamhet tas till vara är det möjligt att 
skapa arbetssätt baserade på bästa exempel för framtidens organisationer.

Genom att utveckla de nuvarande myndigheternas tjänster och klientrelationer går det att sä-
kerställa att förvaltningsområdet kan reagera på förändringarna i omvärlden och uppnå sina 
mål. En enhetligare klienthantering främjar en kundorienterad utveckling av verksamheten 
och underbygger förvaltningsområdets gemensamma arbete med intressentgrupper och klien-
ter. Genom det intensivare samarbetet med att utveckla kundhantering och service skapas för-
utsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt hos företagen. Kund- och servicesynvinkeln 
gör det möjligt att ha en effektiv myndighetsverksamhet som är genuint kundorienterad och 
uppfyller näringslivets behov.

Funktionssäkerhet i fråga om datatrafik, datasystem, kommunikation och transportsystem är a 
och o för att dagens samhälle ska fungera tryggt och utan störningar. Sammanslagningen av 
myndighetsarbetet för trafik och kommunikation bidrar till drifts- och funktionssäkerheten i 
samhället genom att myndigheternas beredskapsuppgifter slås ihop. Detta stärker förutsätt-
ningarna att leda beredskapsarbetet som en sammanhängande uppgiftshelhet och gör det möj-
ligt att bedöma arbetet ur ett bredare perspektiv och att fördela resurserna på områden som är 
viktiga för beredskapen, såsom cybersäkerhet.

Genom att Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets förvaltning och gemensamma 
arbete slås ihop uppnås stordriftsfördelar som till och med inom närmaste framtid leder till be-
sparingar och ekonomisk effektivitet samt en mer flexibel användning av personalresurserna.
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Genom en intensivare samordning av utvecklingsverksamheten skapas möjlighet för effektivt 
genomdrivna utvecklingsprojekt samt effektivare forskning, utveckling och analys vilket un-
derbygger och främjar utvecklingen och beslutsprocesserna både i den egna organisationen 
och utanför den. Då forskningsbehoven i förvaltningsområdet förenas kan ekonomiska förde-
lar uppstå i upphandlingsstadiet.

I fråga om förvaltningsområdets ändamålsenlighet och resultat är följden av en sammanslag-
ning av områdena transport och kommunikation att det uppstår bättre förutsättningar att rea-
gera på både kända och ännu oidentifierade förändringar och krav i omvärlden. Detta ger ett 
nytt, bredare perspektiv på den strategiska ledningen.

En organisation där transport och kommunikation arbetar tillsammans gör att personalens 
kompetens tas bättre till vara, kan utvecklas bättre och sättas bättre i rotation, och gör även 
området mer attraktivt för ny kunnig arbetskraft. Genom att myndigheterna slås ihop kan re-
surserna och kompetensen tas till vara mycket effektivare än idag.

I fråga om sambyggnad, införande av fibernät och 5G-nät samt i fråga om utveckling av intel-
ligenta transporter är reformen full av möjligheter. Det uppstår märkbart bättre möjligheter att 
stödja produktutveckling, forskning och försök då båda områdenas behov, kommunikationens 
och transporternas, kan beaktas samtidigt.

Trafikledsverket blir en stark beställarorganisation vars kärnuppgifter är planering, utveckling 
och underhåll av trafiklederna. Alla de uppgifter som inte direkt gäller trafikledshållning, pro-
jektplanering, projekthantering och genomförande av projekt överförs från Trafikledsverket 
till Transport- och kommunikationsverket och till ett trafikstyrningsbolag. Verkets arbete ska 
vara fokuserat på att upprätthålla servicen på vägar, järnvägar och vattenvägar, på utveckling 
av trafiklederna, på större automatisering och på samordning av transporter och markanvänd-
ning. Dessa prioriteringar är ämnade att effektivera verksamheten, användningen av anslag 
och kompetensen hos Trafikledsverket.

Koordineringsgruppen för regionalisering konstaterade vid sitt möte den 27 februari 2018 att 
det inte behövs någon formell placeringsutredning i fråga om myndighetsreformen på kom-
munikationsministeriets förvaltningsområde. Gruppen ställde dock kravet att tidigare regional-
iseringsbeslut ska förbli i kraft i den nya strukturen, med undantag av de uppgifter som flyttas 
till den bolagiserade verksamheten. 

2.4.2. Datatillgångar

Trafikverket samlar in och förvaltar en stor mängd data för ändamålet att genomföra trafikled-
ningen. Datatillgångarna som förvaltas för området trafikstyrning består av data som i första 
hand är till för trafikstyrning. Verket producerar och utökar även data i samarbete med andra 
myndigheter. Trafikverkets aktuella datatillgångar måste delas upp mellan Trafikledsverket 
och ett bolag med specialuppgift som kommer att inrättas för ändamålet att sköta trafikled-
ningen och trafikstyrningen. Genom den nya uppgiftsfördelningen överförs även vissa av Tra-
fikverkets aktuella datatillgångar till Transport och kommunikationsverket.

Framöver är det viktigt att den information som uppkommer i trafikstyrningsverksamheten 
fördelas genom tekniskt moderna lösningar. Målet med att utveckla datatillgångarna bör vara 
att utvidga utnyttjandet av information och att nya digitala tjänster och servicemarknader ska 
uppstå. I bästa fall leder det till att det i framtiden finns t.ex. nya, moderna nerladdningstjäns-
ter och gränssnittslösningar. För att påskynda utvecklingen bör information vara avgiftsfri. 
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Genom det underbyggs även en innovations- och serviceplattform inom trafik- och transport-
tjänsterna.

Aktörer som tillhandahåller trafikledning och trafikstyrning är på väg att bli viktiga datanoder 
i transportinfrastrukturen. Eftersom deras uppdrag är att trygga att trafiken löper säkert och 
smidigt behöver de oundvikligen mycket information från både offentliga och samhälleliga 
aktörer. I motsvarande anda bör det säkerställas att informationen i fråga även görs effektivt 
tillgänglig för andra aktörer, dock så att dataskyddet och skyddet för hemliga uppgifter hålls 
högt.

Aktörerna som tillhandahåller trafikledning och trafikstyrningstjänsterna kommer att vara fö-
retag. Dataanvändning kommer att vara det viktigaste bränslet för deras service. Dataregle-
ringen måste kunna garantera att företagen i branschen har förutsättningar att utveckla sina 
tjänster på rättvisa konkurrensvillkor, samtidigt som rättvisa villkor för de övriga aktörerna i 
transportsystemet säkerställs.

Regleringen av registret för trafik och transport i lagen om transportservice är mycket modern 
och framåtblickande. Trafik- och transportregistret innehåller uppgifter om tillstånd för verk-
samhetsutövare, persontillstånd och transportmedel. I praktiken omfattar det så gott som samt-
liga av Trafiksäkerhetsverkets aktuella datatillgångar och regleringen av registret är heltäck-
ande och aktuell. Regleringen av Trafikverkets datatillgångar är däremot mer punktmässig. 
Datan omfattar endast en begränsad mängd personuppgifter och registret är inte heller i övrigt 
ett samhällsregister av grundläggande natur så som trafik- och transportregistret är. Detta oak-
tat är det lämpligt att myndighetens datatillgångar och hanteringen av dem tas upp i lag, om än 
med en reglering av enklare slag.

Den gällande lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation innehåller ingen omfattande 
reglering av registerfrågor. Det finns punktbestämmelser om registrering, bl.a. i fråga om an-
mälningspliktig verksamhet (2 kap.) och domännamn (21 kap.). Bestämmelser om behandling 
av vissa uppgifter om kommunikation, bestämmelser om bevaringstider och utlämnande av 
uppgifter samt bestämmelser om olika aktörers rätt att få information finns i 40 kap. i lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation. 

Enligt propositionen slås Kommunikationsverket samman med en ny myndighet, Transport-
och kommunikationsverket. Samtidigt flyttas datatillgångarna om kommunikation hos Kom-
munikationsverket till den nya myndigheten. För att databehandlingen och datahanteringen 
ska fungera på ett enhetligt sätt är det vettigt att regleringen av verkets datatillgångar om 
transport och kommunikation är så enhetlig som möjligt, dock så att skillnaderna mellan båda 
områdenas datatillgångar beaktas.

3 Proposit ionens mål  och de vikt igaste  förslagen

3.1 Mål

Målet med reformen av kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att skapa bättre 
förutsättningar för hela förvaltningsområdet att reagera på förändringar, att utveckla och stärka 
den strategiska ledningen av förvaltningsområdet och att uppnå synergifördelar. Ett mål av 
största betydelse i förvaltningsområdet är att säkerställa och förbättra kundorienteringen och 
att ta kundernas behov i beaktande. Målet är också att uppnå en ännu bättre produktivitet och 
effektfullhet genom att resurserna används på ett bredare och effektivare sätt. Myndighetsre-
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formen stärker den förvaltningsövergripande dimensionen, underbygger en service-, informat-
ions- och nätpolitik utan silostrukturer, förtydligar myndigheternas uppgifter och gör regle-
ringen smidigare.

Fördelar och effektfullhet uppnås genom en omvärdering av tillvägagångssätten och synergi-
erna. De berörda myndigheterna sköter sina uppgifter med rambaserade anslag. Vissa synergi-
fördelar och möjligheter till effektivering kommer att uppstå så fort sammanslagningen har 
genomförts, men de största fördelarna och synergierna kommer att uppnås på längre sikt, ge-
nom de möjligheter som utvecklingen och de operativa förändringarna kommer att skapa.

3.2 Alternativ för genomförande

3.2.1. Myndighetsreformen

Arbetsgruppen lämnade sin förstudie (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vi-
rastouudistus – Esiselvitys, LVM Raportit ja selvitykset 2/2017, 17.2.2017) till kommunikat-
ionsministeriet den 17 februari 2017. I rapporten föreslår arbetsgruppen att Trafiksäkerhets-
verket, Kommunikationsverket och Trafikverkets myndighetsuppgifter ska slås ihop till en 
enda myndighet. Som mål uppsätts att den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet den 
1 januari 2018. Vidare föreslås att Trafikverkets trafikledningsverksamhet från och med 2018 
ska bolagiseras enligt en separat utredning och bilda ett bolag med specialuppgift där staten är 
enda ägare. Det som blir kvar av Trafikverket fortsätter som myndighet med ansvar för trans-
portnätet. Den föreslagna reformen omfattar inte Meteorologiska institutet.

Ett av alternativen som granskades i förstudien var den s.k. modellen med en transport- och 
kommunikationsmyndighet, men i den noterades avsevärda juridiska hinder. Till exempel har 
myndigheten med ansvar för säkerheten i järnvägstransporter uppgifter som enligt EU-
lagstiftningen inte kan skötas självständigt om inte bannätsförvaltaren är åtskild från myndig-
heten i fråga. Av samma anledning kan inte regleringsorganet för järnvägssektorn ingå i 
samma organisation som bannätsförvaltaren.

Förstudien har varit föremål för en omfattande remissbehandling. En stor del av remissvaren 
understödde målen för förstudien och ansåg dem vara goda utgångspunkter för reformen.

De konsulterade aktörerna såg möjligheter med sammanslagningen och var i huvudsak för att 
beredningen av myndighetsreformen fortsätter. Tidsramarna ansågs dock vara utmanande och 
det föreslogs att de ska omvärderas. Vidare framfördes åsikten att ett fortsatt gott samarbete är 
viktigt och att personalens yrkesfärdigheter och kompetens bör tryggas. Servicen bör hålla 
samma standard såväl under som efter reformen, och kundperspektivet uppmärksammas. Re-
gleringen bör förenklas och de ekonomiska konsekvenserna samt konsekvenserna för myndig-
heternas avgifter bör granskas närmare.

En ytterligare åsikt var att förstudien ger anledning att göra en bredare granskning av vilka 
uppgifter som aktörerna inom näringspolitiken har och av målet om förvaltningsområden utan 
silostrukturer inom service-, informations- och nätpolitiken. För de konsulterade instanserna 
var det viktigt att ändamålsenligheten med myndighetslösningen bedöms omsorgsfullt och ur 
ett bredare perspektiv innan reformen genomförs, åtminstone när det gäller Cybersäkerhets-
centret vid Kommunikationsverket. Det efterlystes också en större precisering av frågor som 
gäller samhällsberedskap, landsförsvar och nationell säkerhet.

Bolagiseringen av trafikledningsverksamheten ansågs å ena sidan vara en fungerande lösning 
med klara operativa villkor, å andra sidan ansåg samrådsinstanserna att det vore bra om saken 
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utreds vidare och en mer ingående analys görs särskilt i fråga om konsekvenser, fördelar och 
nackdelar. Omställningen för de anställda bör också tas i beaktande.

I remissvaren lades stor tonvikt på att verksamhetens kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet ska 
kunna tryggas i både normala förhållanden och undantagsförhållanden. För samrådsinstanser-
na var det viktigt att man i det fortsatta arbetet koncentrerar sig på att identifiera vad som ut-
gör myndighetsverksamhet, offentliga serviceuppdrag och övriga serviceuppdrag. Dessutom 
ansåg de att rollindelningen mellan offentliga aktörer och marknadens aktörer bör uppmärk-
sammas och det bör bedömas vilka aktuella verksamheter som redan produceras också i den 
privata sektorn.

Efter remissbehandlingen framtogs en statusbedömning för förstudien i vilken följande fyra 
alternativ behandlades:

1. Generaldirektörernas förslag leder inte till att några åtgärder vidtas,
2. Beredning inleds i enlighet med generaldirektörernas förslag,
3. Beredning inleds i enlighet med generaldirektörernas förslag, med undantag för bola-

giseringen av trafikledningen,
4. Beredning inleds i enlighet med generaldirektörernas förslag, men med mer moderata 

tidsmål och på ett förvaltningsövergripande sätt.

Det valda alternativet efter bedömningen var det fjärde. I april 2017 tillsattes en organisation 
med ansvar att förbereda myndighetsreformen.

Responsen på förstudien i remissvaren ledde till att tidsplanen för reformen lades om så att re-
formen träder i kraft från ingången av 2019. Målet med att förlänga tidtabellen för genomfö-
randet var att stärka den förvaltningsövergripande aspekten i processen, genom att fokus även 
läggs på de näringspolitiska aktörernas uppgifter och på en service-, informations- och nätpo-
litik utan silostrukturer mellan och inom förvaltningsområdena.

I det fortsatta beredningsarbetet var målet att ägna särskild uppmärksamhet åt kontaktytorna 
med såväl kunder som myndigheter och att säkerställa att verksamheten och tjänsterna bibe-
håller sin kvalitet och tillförlitlighet och fortsätter störningsfritt medan reformen pågår och 
även efteråt.

Avseende frågan om bolagiseringen av trafikledningen uppsattes målet att man under den fort-
satta beredningen bedömer om det är lämpligt att trafikledningen av vägtrafik och sjöfart, som 
sköts av Trafikverket, bolagiseras i form av ett bolag med specialuppgifter eller om båda 
transportgrenarna ska få varsitt bolag.

Under beredningen uppkom frågan om Trafikverket administrativt sett bör fortsätta som 
samma myndighet. I detta fall skulle verkets namn och uppgifter alltjämt förändras men ex-
empelvis lönesystemet och lokala tjänstevillkor skulle inte behöva förhandlas om. Besparingar 
skulle även uppnås genom att de avtal som verket har ingått förblir i kraft utan behov att över-
föra dem till en ny myndighet.

3.2.2. Särskilda frågor

I samband med myndighetsreformen utvärderades möjligheten att överföra myndigheten för 
järnvägsreglering till nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet som inleder sin verksamhet 
den 1 januari 2020, möjligheten att överföra fordonsskattefrågor till skatteverket, möjligheten 
att överföra Kommunikationsverkets konsumentfrågor till Konkurrens- och konsumentverket 
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samt möjligheten att bolagisera området cybersäkerhetsfrågor eller att överföra det till För-
sörjningsberedskapscentralen.

Arbetsgruppen som har hand om sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket och Kommuni-
kationsverket tillsatte en undergrupp för var och en av dessa frågor med uppgift att utreda sa-
ken. Denna grupp kom till slutsatsen att uppgifterna i fråga bör placeras i det nya Transport-
och kommunikationsverket. I de övriga scenarierna var synergifördelarna inte lika stora eller 
uteblev helt och hållet. Alla de utredda uppgifterna var sådana att de genom att placeras i den 
nya myndigheten underbygger målen för myndighetsreformen, i synnerhet förmågan att rea-
gera på förändringar i kundernas behov och i omvärlden. Det skulle dessutom göra förvalt-
ningen mer produktiv och effektfull, genom att resurserna används på ett bredare och effekti-
vare sätt.

En ytterligare fråga som utreddes var sjökartläggningen och var den ska placeras i myndig-
hetsreformen. Slutsatsen var att sjökartläggningen i sin helhet ska överföras till Transport- och 
kommunikationsverket så att verket har hand om och ansvarar för anordnandet av sjökartlägg-
ning.

3.3 De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och de uppgifter 
hos Trafikverket som inte är väsentligt kopplade till trafikledshållning ska slås samman och 
bilda en ny myndighet, Transport- och kommunikationsverket. Regeringen har lämnat en se-
parat proposition om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster 
till aktiebolag (RP 34/2018 rd). Återstoden av Trafikverket fortsätter som myndighet med an-
svar för transportnätet under det nya namnet Trafikledsverket.

Målet med de nya myndigheterna är att ge förvaltningsområdet bättre förutsättningar att rea-
gera på förändringar i kundernas behov och i omvärlden, att förbättra och stärka den strate-
giska ledningen av förvaltningsområdet och att åstadkomma synergifördelar. Starka organisat-
ioner som har tydliga uppgiftshelheter och roller är en god utgångspunkt för bättre kundser-
vice och för att nya, enhetliga tillvägagångssätt ska uppstå. Målet är också att uppnå en ännu 
bättre produktivitet och effektfullhet genom att resurserna används på ett bredare och effekti-
vare sätt. Tjänsterna kan göras tillgängligare genom att utbudet av digitala tjänster ökas. Sam-
tidigt kan principen om kundservice från ”en och samma lucka” främjas. När silostrukturerna 
inom förvaltningsområdet nedmonteras och tjänster slås ihop är det viktigt att de olika kund-
gruppernas behov beaktas i tillräcklig utsträckning. Reformen underbygger möjligheterna att 
ta fram mer flexibla, kundorienterade och lättillgängliga tjänster och skapar utvecklingspot-
ential för nya samarbetsmöjligheter och bättre interoperabilitet för transport- och kommunikat-
ionstjänster. På längre sikt är det möjligt att producera tjänster till lägre kostnad än förr.

De berörda myndigheternas uppgiftsområden och ansvar anges med större precision än tidi-
gare i ämbetsverkslagarna. Dessutom har preciseringar införts i de bestämmelser som gäller 
delegering av offentliga förvaltningsuppgifter eller uppgifter av biträdande art till privata eller 
offentliga tjänsteleverantörer.

Reformen skapar goda utgångspunkter för synergifördelar, koncentrerad verksamhet, goda ex-
empel och normavveckling. Genom att tillsyn, ledning och tillståndsfrågor koncentreras skap-
as en stark juridisk grundexpertis och förutsättningar för bättre tjänster.

När förvaltningen av datatillgångarna slås ihop och klara ansvar definieras skapas förutsätt-
ningar för bättre tillvaratagande av datakapitalet. Sammanslagningen av data, dataskydd och 
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dataöverföring ger bättre utvecklingsförutsättningar för intelligenta transporter och andra in-
novationer. Transportsektorn är en global och användarorienterad sektor som fungerar som 
god försöksgrund och det finns möjligheter att utnyttja erfarenheterna i bredare utsträckning.

Det är viktigt för verksamheten att de nya myndigheterna har kunnig, motiverad personal och 
leds väl. God personalpolitik och god ledning ska iakttas när myndighetsreformen genomförs. 
Personalen ska hållas informerad under reformen och ges möjligheter att påverka så som före-
skrivs i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013).

Enhetliga principer och tillvägagångssätt gäller för personalen hos alla de myndigheter som 
omfattas av reformen. Alla ska behandlas rättvist och jämlikt.

I propositionen föreslås att Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets personal, per-
sonalen som flyttas från Trafikverket och alla tillhörande tjänster ska flytta med nuvarande 
tjänstemanna- och arbetsrättsliga villkor till det nya verket. Personer med tidsbegränsad an-
ställning flyttar över till det nya verket för den tid som den tidsbegränsade anställningen gäl-
ler. För överföring av en tjänst krävs inte tjänstemannens samtycke, förutom om tjänsten över-
förs till en annan pendlingsregion. Trafikverket fortsätter under namnet Trafikledsverket med 
samma villkor för personalen.

Figur 1. Arbetsfördelningen mellan myndigheterna och trafikledningsbolaget, uppgifter

3.3.1. Transport- och kommunikationsverket

I propositionen föreslår regeringen att Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket ska 
slås samman och bilda det nya Transport- och kommunikationsverket från och med den 
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1 januari 2019. I samband med detta läggs Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket 
ned den 31 december 2018. Det föreslås även att vissa myndighetsuppgifter flyttas över från 
Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. I ämbetsverkslagen möjliggörs dessu-
tom delegering av offentliga förvaltningsuppgifter eller uppgifter av biträdande art till privata 
eller offentliga tjänsteleverantörer. Verket blir enligt förslaget behörig VTS-myndighet som i 
samarbete med leverantören av fartygstrafikservice producerar information om handelsfartyg 
som trafikerar eller är på väg att trafikera i Finlands territorialvatten och sköter andra uppgifter 
som gäller lägesbilden.

Transport- och kommunikationstjänsterna kommer framöver att utgöra en mer sammanflätad 
helhet där de olika delarna stöder varandra. De fysiska transporterna kompletteras i allt större 
grad av webbaserade elektroniska tjänster. Digitaliseringen, tjänstifieringen, robotiseringen 
och den ökade betydelsen av information förändrar både kundernas behov och kraven på 
myndigheterna.

Framtidens transport- och kommunikationssystem är en helhet som består av infrastruktur, in-
formation och service. Genom fungerande transporttjänster och kommunikationsnät främjas 
näringslivets konkurrenskraft, allmänhetens mobilitet och den regionala utvecklingen. Auto-
matiseringsutvecklingen inom transporter förutsätter ett nytt ekosystem av myndighetstjänster. 
Allt eftersom automatisk manövrering blir vanligare krävs exaktare information om trafikle-
der, förhållanden och trafikledernas skick. Den nya tekniken för med sig nya servicekoncept, 
men gör även samhället mer beroende av information och informationssystem.

Målet är en effektivt och fungerande struktur som är ekonomiskt hållbar och som ger svar på 
utmaningarna i fråga om effektivitet och ändrande villkor. Målet är att myndighetsservicen 
ska möta kundernas behov på bästa möjliga sätt. Sammanslagningen av myndighetstjänsterna 
transport och kommunikation ger de bästa förutsättningarna för detta. På kort sikt uppnås sy-
nergifördelarna genom att administrativa och andra gemensamma tjänster slås ihop. Utöver de 
fördelar som kommer av gemensam verksamhet och en mer flexibel användning av kompeten-
sen kan synergifördelar uppnås genom att de berörda myndigheternas tjänster och kundrelat-
ioner behandlas som en helhet och genom att man från denna grund planerar nya slags ser-
vicestrukturer och nya lösningar för kundhantering. Fungerande transport- och kommunikat-
ionstjänster är en av samhällets grundvalar och betydelsen av information som en komponent 
av servicen kommer att bli allt viktigare.

Den föreslagna nya myndigheten ska arbeta för bättre säkerhet inom transport och kommuni-
kation, sköta myndighetsuppgifter inom transport och elektronisk kommunikation, föra de re-
gister som hör till dess verksamhetsområde, arbeta för bättre tjänster inom transport och 
kommunikation och för en bättre marknad i denna sektor. Verket ska godkänna utrednings-
och vägplaner samt järnvägsplaner. Verket är ämnat att vara ett stöd för kommunikationsmi-
nisteriet i utvecklingen av transportsystemsarbetet och i samordningen av regionala transport-
systemsmål. Verket ska delta i arbetet med nationella trafiksystemplaner och landskapens tra-
fiksystemplaner enligt sitt ansvarsområde (i synnerhet offentlig persontrafik och trafiksäker-
het). Ansvaret att meddela myndighetsföreskrifter av teknisk karaktär om transport och kom-
munikation koncentreras till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommuni-
kationsverkets ansvarsområde har en stark internationell prägel och består till stor del av att 
utöva inflytande och bedriva samarbete på det internationella planet. Till det föreslagna verket 
flyttas Cybersäkerhetscentret, som idag finns på Kommunikationsverket, samt regleringsorga-
net för järnvägssektorn som finns på Trafiksäkerhetsverket. 

Från Trafikverket flyttas särskilt följande områden till den nya myndigheten: 
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- sjökartläggning,
- uppgifter som gäller kollektivtrafik, 
- stödet till handelsfartyg, 
- tillsyn över andra farledshållare, meddelande av föreskrifter om trafikanordningar, 

beviljande av tillstånd för anläggning av säkerhetsanordningar för sjöfart, beslut som 
gäller vattenvägar, beslut och anvisningar om förbud och begränsningar som gäller 
farleder samt meddelande av föreskrifter som gäller styrning av sjötrafiken,

- uppgifter på området intelligenta transporter, till exempel internationellt påverkande, 
internationell intressebevakning och internationellt ITS-samarbete samt uppgifter som 
gäller mobilitetstjänster, 

- uppgifter för förvaltningsmyndigheten för vägtunnlar, dvs. tillsyn över vägtunnlarna 
på alla landsvägar,

- föreskrifter om reklamskyltar och informationsplakat utmed vägar och om dragning 
av kablar och placering av konstruktioner i områden intill landsväg samt föreskrifter 
om konstruktion och dimensionering av trafikmärken och andra trafikanordningar, 

- utveckling av den strategiska dimensionen av effektbedömningar, omvärldsanalyser 
(inbegripet persontrafikstudier), utveckling av dataunderlaget för transportsystemsar-
betet, allmänna trafikprognoser och prognosarbete (inte projektarbete), nationell styr-
ning för hållbar mobilitet, strategiskt och nationellt utvecklingssamarbete för tillgäng-
lighet samt godkännande av projektplaner för tillgänglighet när dessa innebär bety-
dande utövning av offentlig makt, samt

- godkännande av allmänna planer, vägplaner och banplaner enligt landsvägslagen och 
banlagen.

I samband med landskapsreformen är verket ämnat att vara ett stöd för kommunikationsmi-
nisteriet i utvecklingen av transportsystemsarbetet och i samordningen av regionala transport-
systemsmål. Verket ska delta i arbetet med nationella trafiksystemplaner och landskapens tra-
fiksystemplaner enligt sitt ansvarsområde (i synnerhet offentlig persontrafik och trafiksäker-
het).

Transport- och kommunikationsverket fungerar med nettobudget och finansieras i huvudsak 
genom klientavgifter. Verkets föreslagna totala utgifter (omkostnader) 2019 är ca 171 miljoner 
euro. Av denna summa ska 107 miljoner euro täckas av avgiftsintäkter och återstoden, ca 
64 miljoner euro, finansieras ur momentet omkostnader i statsbudgeten (av detta täcks ca 
25 miljoner euro med avgifter av skattekaraktär). Ur statsbudgeten finansieras skötseln av be-
skattningsuppgifter samt tillsyns- och rådgivningsuppgifterna, såsom nu.

Verkets uppgifter ska i huvudsak skötas med de aktuella resurserna. Dessutom flyttar prelimi-
närt uppskattat ca 75 personer från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket i 
och med att uppgifterna de sköter flyttas. Det exakta antalet årsverken bekräftas med beak-
tande av kompetens och verksamhetsresurser under den fortsatta beredningen, med hänsyn till 
att Trafikverkets uppgifter uppdelas på tre organisationer (Trafikledsverket, Transport- och 
kommunikationsverket och ett trafikledningsbolag). Transport- och kommunikationsverket 
kommer att ha ca 900 anställda.

3.3.2. Trafikledsverket

I regeringens proposition föreslås att Trafikverket ska ombildas till en myndighet med namnet 
Trafikledsverket från och med den 1 januari 2019. Trafikledsverket behåller Trafikverkets ak-
tuella uppgifter inom trafikledshållning. Det föreslås att verkets trafikledningsansvar flyttas i 
samband med reformen till ett nytt trafikledningsbolag som inrättas i samband därmed och 
som i praktiken utgör en separat enhet, medan Trafikledsverket fortsätter att ha ansvaret för att 
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anordna trafikledning. Verkets sjökartläggningsuppgifter flyttas i sin helhet till Transport- och 
kommunikationsverket. I ämbetsverkslagen möjliggörs dessutom delegering av uppgifter av 
biträdande art till privata eller offentliga tjänsteleverantörer.

De uppgifter som innebär avsevärd utövning av offentlig makt, till exempel tillgripande av 
tvångsmedel, beviljande av stöd till handelsfartyg, godkännande av utredningsplaner, vägpla-
ner och banplaner samt olika tillståndsärenden på området trafik och transport flyttas till 
Transport- och kommunikationsverket. Även olika uppgifter som gäller trafiktjänster och tra-
fiksystemplanering, till exempel utveckling av den offentliga persontrafiken, persontrafikstu-
dier och trafikstatistik flyttas enligt propositionen till det nya Transport- och kommunikat-
ionsverket, som inrättas i samband med reformen.

Efter reformen är Trafikledsverkets uppgifter upplagda med en ännu tydligare fokus på plane-
ring, utveckling och underhåll av trafikleder av hög standard utgående från användarnas be-
hov. Verket ska göra en projektbedömning av sådana utredningsplaner, vägplaner och banpla-
ner, som gäller viktiga projekt. Denna projektbedömning ska innehålla en plan av uppfölj-
ningen och utvärderingen av projektet. Trafikledsverket sköter uppgifterna kopplade till vin-
tersjöfarten på motsvarande sätt som idag. Trafikledsverket kommer även att styra väghåll-
ningen i landskapen via avtal samt genom att delta i landskapens planeringsprocesser för väg-
hållningsplanerna. Verket är en stor upphandlare i markbyggnads- och vattenbyggnadssektorn 
och som beställare kommer det att ha en vidsträckt påverkan på sektorn, bl.a. genom framtag-
ningen av olika upphandlingsmodeller och modeller för kostnadsberäkning. Tack vare refor-
men blir det möjligt att använda och utveckla personalens kompetens mer ändamålsenligt och 
inriktat på de uppgifter som har den största betydelsen för samhället. Denna effekt förstärks 
genom att tjänsteleverantörerna omfattas av kompetenskrav. Verkets uppgifter och kompetens 
som beställare blir desto viktigare i och med att trafikledningsverksamheten i framtiden läggs 
ut på entreprenad för alla transportslag.

Målet är att Trafikledsverket ska kunna fokusera på att ta hand om trafikledstillgångarna på ett 
sätt som föregriper samhällets behov och identifierar riskerna. De förändringar som teknikut-
vecklingen för med sig innebär också att det skapas möjligheter för nya slags transport-
systemstjänster. Genom att samla in och förvalta data om trafiklederna och genom att dela in-
formationen som öppen data är Trafikledsverket med om att underbygga denna utveckling.

I samband med landskapsreformen deltar Trafikledsverket i framtagningen av nationella tra-
fiksystemplaner och av landskapens trafiksystemplaner enligt sitt verksamhetsområde (vägar, 
banor och farleder) och ger kommunikationsministeriet tekniskt stöd i framtagningen av den 
nationella planen. En av verkets centrala uppgifter är att som trafikledshållare ansvara för 
samordningen av åtgärder som påverkar trafiklederna för olika transportslag. Med samordning 
av trafik och markanvändning avses att verket deltar som expertmyndighet i framtagningen av 
landskapsplaner, generalplaner och detaljplaner.

Ett av målen för reformen är att skapa en tydligare rollfördelning mellan myndigheterna i för-
valtningsområdet och klarare processer. Tanken har varit att presentera arbetsfördelningen 
mellan Trafikledsverket och det nya trafikledningsbolaget i lagstiftningen för branschen och i 
ändringsförslag gällande den.

Trafikledsverkets verksamhet och farledsproduktionen finansieras ur statsbudgeten såsom i 
det aktuella läget. Omkostnaderna dimensioneras mot bakgrund av intäkterna från den av-
giftsbelagda verksamheten. Anslagen för grundläggande trafikledshållning dimensioneras med 
beaktande av banavgiften och farledsavgiften. Beslut som gäller projekt för utveckling av 
transportnätet fattas i budgeten.
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Trafikledsverket kommer att ha ca 400 anställda.

3.3.3. Trafikledningsbolag

Genom en särskild regeringsproposition om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster till aktiebolag (RP 34/2018 rd) ska Trafikverkets nuvarande trafikled-
nings- och trafikstyrningsuppgifter inom sjöfart, järnvägstrafik och vägtrafik samt verksam-
heter med nära samband till dem bolagiseras så att de från och med den 1 januari 2019 bildar 
ett bolag med specialuppgift med staten som enda ägare. Kommunikationsministeriet har hand 
om ägarstyrningen av bolaget.

Figur 2. Växelverkan mellan ämbetsverken och bolaget.

3.3.4. Datatillgångar inom transport

I avdelning V i lagen om transportservice föreslås två nya kapitel. Det första gäller data som 
inte ingår i registret för trafik och transport och som förvaltas av Transport- och kommunikat-
ionsverket. Det andra gäller data som förvaltas av Trafikledsverket. Bägge kapitel gäller i hu-
vudsak datatillgångar som idag förvaltas av Trafikverket. Registren berör personuppgifter 
endast i begränsad utsträckning och för hanteringen av registren föreslås ingen särskild sek-
torsspecifik reglering. Registren hanteras med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning 
och den därpå baserade allmänna nationella lagen. I övrigt innehåller kapitlen grundläggande 
bestämmelser om rätten att få information och om utlämnande av information. I fråga om ut-
lämnande är det viktigaste ämnet öppen data, för vilken målet är bättre kvalitet.
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Figur 3.

4 Förslagets  konsekvenser

4.1 Ekonomiska konsekvenser

4.1.1. Konsekvenser för statens ekonomi och den offentliga ekonomin

Myndighetsreformen i förvaltningsområdet har inga betydande konsekvenser för statens eko-
nomi eftersom uppgifterna och personalen ur ett övergripande perspektiv inte ökar hos de be-
rörda myndigheterna, utan det är verksamheten som effektiveras. 

Såsom vilken större omorganisering som helst medför reformen engångskostnader. Hur stora 
kostnaderna blir är det svårt att bedöma i detta skede. Kostnader uppkommer bl.a. på grund av 
följande:
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- Planering och framtagning av en övergripande informationsarkitektur
- Organisering
- Omorganisering av det administrativa arbetet
- Verksamhetslokaler och lokalisering av verksamheten.

Konsekvenser av att Transport- och kommunikationsverket inrättas

När Transport- och kommunikationsverket inrättas flyttas anslag mellan momenten i statsbud-
geten i proportion till hur uppgifterna fördelas mellan myndigheterna.

Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets aktuella omkostnader och klientavgifter 
flyttas oförändrade till Transport- och kommunikationsverket genom flytten av dessa uppgif-
ter.

Dessutom flyttas omkostnader och statsbidrag för totalt ca 141 miljoner euro från Trafikverket 
till nya Transport- och kommunikationsverket enligt följande:

- 9 miljoner euro i omkostnader för uppgifter som flyttas
- 10 miljoner euro i utgifter för uppgifter som flyttas som gäller grundläggande trafik-

ledshållning
- 101 miljoner euro i statsbidrag för förbättring av konkurrenskraften hos fartyg i sjötra-

fik 
- 21 miljoner euro för statsbidrag för kollektivtrafik.

Konsekvenser av Trafikledsverket

Största delen av Trafikverkets anslag för omkostnader och grundläggande trafikledshållning 
samt samtliga av Trafikverkets anslag för utvecklingsinvesteringar flyttas till Trafikledsverket. 
Dessutom flyttas statsbidrag för totalt ca 64 miljoner euro från Trafikverket till Trafikledsver-
ket. Av Trafikverkets intäkter flyttas en miljon till Trafikledsverket. De flyttade anslagsbelop-
pen preciseras så fort det råder säkerhet om de uppgifter och medföljande årsverken som flytt-
tas.

Konsekvenser av bolagiseringen av trafiklednings- och trafikstyrningstjänster

En central åtgärd i myndighetsreformen är bolagiseringen av trafikledningsverksamheten 
inom vägtrafik, sjötrafik och järnvägstrafik. Från och med den 1 januari 2019 kommer denna 
verksamhet som idag sköts av Trafikverket att skötas av ett statsägt bolag med specialuppgift. 
Verksamheten som tas bort från nuvarande Trafikverket omfattar trafikledning inom väg-, sjö-
och järnvägstrafik, inklusive köp av tjänster av Finrail Oy.

I den nuvarande myndighetsstrukturen har produktionskostnaderna för trafikledningstjänsterna 
bedömts stiga från det jämförbara beloppet ca 139 miljoner euro 2016 till ca 144 miljoner euro 
2019. Kostnaderna bedöms alltså öka med 5 miljoner euro. I den nya strukturen efter bolagise-
ringen köper Trafikledsverket tjänster som motsvarar de som tagits bort från Trafikverket av 
bolaget för uppskattningsvis 137 miljoner euro 2019. Detta belopp utgör det nya bolagets om-
sättning.

Totalt bedöms de direkta fördelarna för den offentliga ekonomin till följd av bolagiseringen av 
trafikledningen uppgå till ca 11 miljoner euro under det första verksamhetsåret, förutsatt att 
den personal som blir kvar i stöduppgifter på Trafikledsverket kan användas effektivt. Kumu-
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lativt räknat över perioden 2019–2022 skulle föregående innebära offentliga besparingar på ca 
44 miljoner euro.

Baserat på en beräkning för det första verksamhetsåret kommer bolagiseringen att öka statens 
inkomster med uppskattningsvis 4 miljoner euro. Detta sker på följande sätt:

- Enligt en preliminär beräkning gör bolaget en måttlig nettovinst på 3 miljoner euro 
som bolaget intäktsför till staten i form av dividender.

- Preliminärt beräknat betalar bolaget 0,8 miljoner euro intäktsskatt om året.

Baserat på en beräkning för planen för de offentliga finanserna för 2020-2023 uppskattas det 
att bolagiseringen kommer att spara stegvis höjande 7 miljoner euro per år (inklusive perso-
nalkostnader, inköp av tjänster, hyrningskostnader och andra utgifter) i statliga utgifter. Detta 
sker på följande sätt:

- Bolaget bedöms kunna producera trafikledningstjänsterna för 2019 med ca 
137 miljoner euro.

- Beräknat med jämförbara tal går det i bolagsform att producera den service som Tra-
fikverket producerar idag ca 7 miljoner euro billigare.

Reformens beräknade besparingar och inkomster till statens ekonomi kommer att beaktas vid 
planering av statsbudgeten för 2019 och planen för de offentliga finanserna för 2020-2023.  

Distribution av anläggningstillgångar

Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets anläggningstillgångar flyttas till Trans-
port- och kommunikationsverket. Trafikverkets anläggningstillgångar flyttas i huvudsak till 
Trafikledsverket. Datasystemen jämte övrig utrustning som används i trafikledningen inom 
väg-, sjö- och järnvägstrafik flyttas från Trafikverket till bolaget som tar över trafikledningen. 
Deras aktuella värde uppgår till ca 228 miljoner euro.

Fördelning av nuvarande tillgångar enligt balansräkning

Den effektivare användningen av information kan ha stor betydelse för kostnaderna inom tra-
fikledshållningen. Den kan förbättra förvaltningen av infrastrukturtillgångarna och därigenom 
minska till exempel det eftersatta underhållet.

Det finns två mekanismer genom vilka kostnadsbesparingar kan uppnås. Den ena går ut på att 
man genom effektivare användning av information kan förbättra trafikledningen och på så sätt 
utnyttja den aktuella trafikledskapaciteten bättre, så att investeringsbehovet blir mindre. Den 
andra handlar om att man genom att kunna identifiera belastade vägpartier bättre än tidigare 
kan beräkna det eftersatta underhållet mer exakt och bestämma bättre skräddarsydda under-
hållsinsatser.

Ekonomiska konsekvenser på lång sikt

Ekonomiskt sett har reformen å ena sidan direkta eller relativt snart uppkommande konse-
kvenser och å andra sidan konsekvenser som är möjliga på lång sikt. De största ekonomiska 
fördelarna utgör ett potential på lång sikt som beror på synergifördelar, digitalisering, öppen 
data och den nya affärsverksamhet som bolaget kommer att ha, och de berör både den offent-
liga ekonomin och nationalekonomin. De omedelbara ekonomiska konsekvenserna är negativa 
eftersom det uppstår extra kostnader då verksamheten inleds och gemensamma IT-
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systemslösningar tas fram. Startkostnaderna 2019–2020 beräknas uppgå till ca 2 miljoner 
euro. Utgångspunkten är dessutom att förvaltningsområdets uppgifter inte förändras ur över-
gripande synvinkel och att inga personalnedskärningar görs. Trafiksäkerhetsverkets och 
Kommunikationsverkets branschoberoende ICT-tjänster har flyttats till Valtori. Några väsent-
liga kostnadsbesparingar uppnås inte. Över en längre tid kan trycket i form av ökande ICT-
kostnader stävjas och besparingspotential skapas genom de anbudsförfaranden som Valtori 
ordnar. 

De främsta ekonomiska konsekvenserna av reformen syns som ett resultat av själva omställ-
ningsprocessen, dels tack vare att de nya myndigheternas uppgifter görs tydligare och effekti-
vare och genom att synergifördelarna tas till vara, till exempel genom att silostrukturer ned-
monteras och administrativt arbete slås ihop. Trafiksäkerhetsverkets hyreskontrakt för de ak-
tuella verksamhetslokalerna i Helsingfors går ut våren 2021. Efter detta kan verksamhetsloka-
lerna ge måttliga kostnadsbesparingar. Hur stora besparingar det är fråga om beror på utbudet 
vid tidpunkten i fråga. Den årliga kostnadsbesparing som kan uppnås från och med 2021 ge-
nom att gemensamma tjänster slås ihop beräknas ligga mellan 200 000 och 300 000 euro. De 
sparmål som uppsatts för Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket i planen för de of-
fentliga finanserna kan uppnås från och med 2021, delvis via myndighetsreformen. Reformen 
skapar även mer allmänt en starkare förmåga att möta sparkraven i den offentliga sektorn. 

De operativa fördelarna med myndighetsreformen 2010 har gjort det möjligt för Trafiksäker-
hetsverket att ta emot nya uppgifter. Till exempel har behörigheten att bevilja körkort och 
andra tillstånd som gäller vägtrafik flyttats från polisen till Trafiksäkerhetsverket. Normgiv-
ningsmakt och beslutsmakt har även överförts från kommunikationsministeriet (bl.a. beslut 
om fartygs nationalitet, tekniska föreskrifter om farliga ämnen för alla transportslag, fordons-
teknik). Förändringarna i uppgiftsområdet kommer inte att upphöra här, och myndighetsre-
formen skapar större förmåga att ta emot nya uppgifter.

De största ekonomiska konsekvenserna uppkommer på lång sikt, framförallt genom de möj-
ligheter som reformen skapar för digitalisering och bättre användning av information i myn-
digheternas verksamhet. Den största besparingspotentialen i denna verksamhet ligger i hop-
slagning av tjänster, utveckling av verksamheten och nya tillvägagångssätt. Reformen skapar 
dessutom fördelar för samhället genom att ny affärsverksamhet blir möjlig.

4.1.2. Ekonomiska konsekvenser för näringslivet

Reformen skapar nya affärsmöjligheter och ny service på marknaden. Transporter är en viktig 
faktor för nationalekonomin. Ett effektivt och produktivt transportsystem är väsentligt för nat-
ionell konkurrenskraft och en fungerande vardag. Omsättningen hos de företag som var verk-
samma på den finländska transportmarknaden 2012 var totalt ca 62 miljarder euro. Omsätt-
ningen för alla Finlands företag var 395 miljarder euro. Omsättningen hos företagen på trans-
portmarknaden utgjorde alltså ca 15 procent av siffrorna för landets hela näringsliv. 

De största ekonomiska fördelarna av myndighetsreformen på förvaltningsområdet blir möjliga 
till följd av att trafikledningsverksamheten bolagiseras och datatillgångarna omfördelas, och 
de uppstår över en lite längre tid. Reformen berör särskilt två kärnområden på transportmark-
naden, persontransporter samt godstransporter och logistik, vilka har beräknats uppgå till ca 
22 miljarder euro (2012). I dessa två sektorer finns det nära nog 22 000 företag som sysselsät-
ter ca 127 000 personer i Finland.
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Reformen har som mål att påskynda öppnandet av data samt utvecklingen och tillväxten av ny 
därpå baserad affärsverksamhet, bl.a. av typen MaaS (Mobility as a Service), särskilt startup-
verksamhet. Förväntningen är att den data som uppstår och samlas in i samband med trafik-
ledning kan utnyttjas effektivare till fördel för hela samhället. Reformen skapar förutsättningar 
för ny företagsverksamhet. En tillväxt på bara en procent på marknaden för persontransporter, 
godstransporter och logistik skulle innebära en tillväxt på ca 200 miljoner euro i företagens 
omsättning. Detta skulle skapa nya arbetsplatser och därigenom nya intäktsflöden bl.a. för sta-
ten.

Utvecklingen på persontransports, godstransports- och logistikmarknaden har indirekta förde-
lar för även andra aktörer på olika delområden av marknaden: fordons-, transportinfrastruktur-
och drivkraftsmarknaden, som tillsammans beräknades uppgå till ca 40 miljarder euro 2012. 
Förändringen medför inte enbart fördelar mätta i eurobelopp. Det sker även stora förändringar 
i produkt- och servicesektorerna, i leveranskedjorna och i infrastrukturen.

Målet att förbättra interoperabiliteten för kommunikations- och transporttjänster är till fördel 
för näringslivet.

4.1.3. Ekonomiska konsekvenser för hushåll och enskilda personer

Enligt Statistikcentralens senaste statistik om hushållens konsumtion använde de finländska 
hushållen 19 miljarder euro, 17 procent av konsumtionsutgifterna, på transporter under 2012. 
Då man ser på tidsperioden 1985–2012 har transporter och livsmedel utgjort de största kon-
sumtionsposterna under hela perioden (27 år). Transportutgifterna har vuxit i snabbare takt än 
utgifterna för livsmedel.

Att skaffa och använda egen bil står för den absolut största delen av hushållens transportutgif-
ter. Kostnaderna av bilägande och bilanvändning i Finland var 15,1 miljarder euro 2012. På 
andra transporter använde hushållen 3,89 miljarder euro enligt Statistikcentralens konsumt-
ionsstatistik. Av detta användes till exempel 0,66 miljarder euro på bussresor, 0,17 miljarder 
euro på taxiresor och 0,39 miljarder euro på tågresor. Finländarna använder dock egen bil 
endast fem procent av tiden – 95 procent av tiden stod bilen oanvänd. De nya mobilitetstjäns-
terna beräknas dra ner på behovet av egen bil, särskilt i de större städerna. För dem som bor på 
landsbygden är det sannolikt viktigt med egen bil ännu långt in i framtiden, men på kortare 
sikt kan de nya möjligheterna innebära ett mindre behov för enskilda hushåll att äga flera per-
sonbilar. Alla insatser som minskar behovet av egen bil innebär ett besparingspotential för 
hushållen.

Ändringen av lagen om transportservice (RP 145/2017 rd) träder i kraft i juli 2018. Ändringen 
medför förbättringar i hur information och register kan utnyttjas. Reformen gör servicen smi-
digare för enskilda och minskar behovet att uppsöka myndigheter för att sköta ärenden. Kost-
naderna knutna till ärenden som behöver uträttas kan sjunka indirekt bl.a. genom att det inte 
längre är nödvändigt att skicka fotografier eller andra handlingar separat för varje ändamål. 
Hur mycket man som klient sparar varierar beroende på vilken handling som krävs och vilka 
tjänster man behöver. Till exempel kan man utifrån det nuvarande antalet förarbevis uppskatta 
att minst 20 000 personer har ett förarbevis för flera olika transportslag (källa: Trafiksäker-
hetsverket). Om man räknar enligt en besparing på 20–50 euro för möjligheten att använda 
samma fotografi eller handling för flera ändamål är engångsbesparingen för individuella klien-
ter mellan 400 000 och 1 000 000 euro. Summan ger en grov uppfattning om besparingarnas 
storleksklass. För bedömningen finns inte tillgång till exakt information om antalet kunder 
som uträttar ärenden vid Trafiksäkerhetsverket i olika egenskaper så att handlingar som tidi-
gare lämnats in ännu gäller eller är förenliga med de krav som ställs för olika användningsän-
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damål. I exemplet ovan har möjligheten att använda samma handling för flera olika ändamål 
ekonomiska konsekvenser för näringslivet, till exempel fotografiaffärer, i form av mindre af-
färsverksamhet. I detta skede är det dock svårt att definiera dessa konsekvenser med precision 
eftersom man inte ännu vet vilka olika handlingar som kommer att kunna användas och i vil-
ken omfattning.

Genom att registeruppgifter görs brett tillgängliga för ändamål i transportsektorn förbättras 
och underbyggs marknaden för mobilitetstjänster. Då uppgifter utlämnas för ändamål som an-
knyter till trafik och transport blir det möjligt att ta fram nya applikationer och tjänster för 
konsumenter. Detta främjar uppkomsten av nya sätt att förflytta sig och av en elektronisk ser-
vicekultur. Fördelen för konsumenten är att informationen är aktuell; detta gör det snabbare att 
uträtta ärenden och konsumenten får en bättre serviceupplevelse när hen köper exempelvis 
underhålls- och reservdelstjänster. Förändringen förutspås påverka det pris som slutanvända-
ren betalar för de producerade applikationerna eller tjänsterna. Konsumentpriset blir mindre 
när utbudet utvidgas och konkurrensen ökar. Vilka fördelar kunden får påverkas i hög grad av 
vilken karaktär de utvecklade tjänsterna har och i vilken grad de används. Därför är det svårt 
att uppskatta hur stora kostnads- och tidsbesparingar tjänsterna kommer att medföra. I 
Helsingforsregionens kollektivtrafik kostar en periodbiljett i nuläget ca 50–100 euro beroende 
på reseområde. De nya mobilitetstjänsterna införs med största sannolikhet först i städerna, där 
förutsättningarna att kombinera olika tjänster är bäst. Med största sannolikhet etableras tjäns-
terna först bland dem som använder kollektivtrafik regelbundet och endast har ett sporadiskt 
behov av personbil. Baserat på en studie av olika gruppers mobilitetsbehov (Trafikantgrupper-
na i det nationella personreseundersökningsmaterialet, Kommunikationsministeriets publikat-
ioner 43/2007) kan man beräkna att mängden personer som använder flera olika resesätt och 
som potentiellt kan vara intresserade av mobilitetstjänster uppgår till 20–40 procent av landets 
befolkning. När man beaktar bl.a. förbättringarna inom kollektivtrafiken och cykeltrafiken är 
sannolikheten stor för att denna andel åtminstone inte har minskat över tio år. 20–40 procent 
av de tio största städernas invånare betyder ca 435 000–870 000 personer. Den årliga kost-
nads- och tidsbesparingen för konsumenterna av mobilitetstjänster kan alltså beräknas ligga 
mellan 22 och 87 miljoner euro.

Genom att myndighetsservicen utvecklas, bl.a. genom att anmälnings-, tillstånds-, rapporte-
rings- och registreringsavgifterna digitaliseras och särskilt genom att konceptet MinData ge-
nomförs, uppstår det en besparing på ca 5 miljoner euro för konsumenterna på lång sikt, i in-
besparade klientavgifter.

4.2 Konsekvenser för personalen

Myndighetsreformen

Myndighetsreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde handlar om att bilda 
en ny myndighetshelhet där Trafiksäkerhetsverkets uppgifter – reglering och övervakning av 
området transport –, Kommunikationsverkets uppgifter – reglering och övervakning av områ-
det kommunikation – samt Trafikverkets reglerings- och tillståndsuppgifter, biträdande upp-
gifter och sjökartläggningsuppgifter slås ihop och bildar tillsammans en myndighet (Trans-
port- och kommunikationsverket). Trafikverkets trafiklednings- och trafikstyrningstjänster 
överförs till ett bolag med specialuppgift där staten är den enda ägaren. Det som blir kvar av 
Trafikverket fortsätter som myndighet med ansvar för transportnätet.

De olika myndigheternas administrativa uppgifter och verksamheter är mycket snarlika och 
experterna som sköter dem har en likartad kompetens. Det går att skapa direkta synergiförde-
lar utan några kompetensrelaterade problem genom att tjänsterna genomförs under samma tak. 
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I det administrativa arbetet går det att skönja möjligheter att organisera och genomföra lärande 
av andra och delning av bästa exempel. Det är viktigt att förvaltningstjänsterna framöver or-
ganiseras och genomförs så att experterna frigörs från det administrativa arbetet.

Grunden i organisationen är enhetliga tillvägagångssätt. Genom att erfarenheterna om de olika 
myndigheternas ledningssystem, serviceledning och processer tas till vara går det att skapa 
tillvägagångssätt baserade på bästa exempel och föra en god personalpolitik. Genom en enhet-
ligare klienthantering underbyggs en klientorienterad intern utveckling och det blir dessutom 
möjligt att framträda som en mer sammanhängande aktör gentemot klienter och intressent-
grupper.

Fördelar och effektfullhet uppnås genom en omvärdering av tillvägagångssätten och synergi-
erna. Synergifördelar och möjligheter till effektivering kommer visserligen att uppstå så fort 
sammanslagningen har genomförts, men de största fördelarna kommer att uppnås på längre 
sikt, genom utvecklingen och förändringarna i de operativa förhållandena.

Det är viktigt för verksamheten att Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsver-
ket har kunnig, motiverad personal och leds väl. God personalpolitik och god ledning ska iakt-
tas när myndighetsreformen genomförs. Personalen ska hållas informerad under reformen och 
ges möjligheter att påverka så som föreskrivs i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk 
och inrättningar (1233/2013).

Enhetliga principer och tillvägagångssätt gäller för personalen hos alla de myndigheter som 
omfattas av reformen. Alla ska behandlas rättvist och jämlikt.

I propositionen föreslås att Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets personal, per-
sonalen som flyttas från Trafikverket och alla tillhörande tjänster ska flytta med nuvarande 
tjänstemanna- och arbetsrättsliga villkor till det nya verket. Personer med tidsbegränsad an-
ställning flyttar över till det nya verket för den tid som den tidsbegränsade anställningen gäl-
ler. För överföring av en tjänst krävs inte tjänstemannens samtycke, förutom om tjänsten över-
förs till en annan pendlingsregion. Trafikverket fortsätter under namnet Trafikledsverket med 
samma villkor för personalen.

Personalen flyttas så långt som möjligt till uppgifter som motsvarar deras aktuella kompetens 
samt arbetets kravnivå och lönenivå.

Myndighetsreformen innebär inga förändringar i myndigheternas regionala organisation. Tra-
fiksäkerhetsverket och Trafikverket har just nu en regionalt decentraliserad organisation som 
täcker hela landet. Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket kommer att 
vara verksamma på samma orter som de aktuella myndigheterna. Båda myndigheterna kom-
mer fortsättningsvis att ha sitt säte i huvudstadsregionen. 

I punkt 2.1.3 visas nyckeltalen för de olika myndigheternas personal. Den nuvarande persona-
len följer med uppgifterna till den organisation till vilken deras uppgifter flyttas eller där deras 
uppgifter stannar, i enlighet med statstjänstemannalagen och arbetsavtalslagen.

Preliminärt beräknade årsverken 2019
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Myndighet Beräknade 
årsverken 
2018

Årsverken som
flyttar till Kom-
munikationsmi-
nisteriet

Årsverken 
som blir kvar 
på Trafik-
ledsverket

Årsverken som 
flyttar till trafik-
ledningsbolaget

Trafiksäkerhets-
verket 564 580
Kommunikat-
ionsverket 231 231
Trafikverket 631 ca 75 ca 400 ca 180
Sammanlagt ca 1 430 ca 890 ca 400 ca 180

All personal vid de myndigheter som läggs ned flyttar i enlighet med sina uppgifter till Trans-
port- och kommunikationsverket. Personal på Trafikverket som sköter uppgifter som hör till 
Trafikledsverkets ansvarsområde stannar på Trafikledsverket. Omorganiseringen genomförs i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 5 a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994). Ge-
nomförandelagen för reformen innehåller också en övergångsbestämmelse som omfattar per-
sonalen och som förklaras närmare längre ner. Reformen genomförs i överensstämmelse med 
lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar. De nya myndigheterna följer 
de föreskrivna samarbetsförfarandena i sina beslutsprocesser.

Tjänsterna kopplade till de uppgifter som flyttar till Transport- och kommunikationsverket 
flyttas till verket i enlighet med 5 a § i statstjänstemannalagen. Tjänstemän som utnämnts till 
ett tjänsteförhållande för viss tid övergår till anställning vid ämbetsverket för den tid tjänste-
förhållandet varar. Tjänsterna och arbetsavtalsförhållandena för de personer som sköter upp-
gifter som stannar hos Trafikledsverket kvarstår och stannar där.

Tjänstemän och arbetstagare som är familjelediga baserat på anställning hos en tidigare ar-
betsgivare har rätt att återgå till arbetet som anställda hos den nya arbetsgivaren och så att de i 
första hand får syssla med sina tidigare arbetsuppgifter.

Propositionen innehåller en övergångsbestämmelse som gäller anställda i arbetsavtalsförhål-
lande. Syftet med bestämmelsen är att trygga att all personal behandlas lika i reformen, så att 
omställningsskyddet tillgodoses enligt samma principer oberoende av typen av anställnings-
förhållande. Kontinuiteten i anställningsförhållandet garanteras över reformperioden för både 
tjänsteavtal och arbetsavtal. Personal med arbetsavtal som sköter uppgifter som blir kvar på 
Trafikledsverket stannar där i samma anställningsförhållande. Personal i arbetsavtalsförhål-
lande som övergår från Trafikverket till nya Transport- och kommunikationsverket flyttar dit 
som personal med tjänsteavtal. Detta ligger i linje med rekommendationen utfärdad av Statens 
arbetsmarknadsverk om att anställningsförhållandena ska förenhetligas i samband med omor-
ganiseringar. I fråga om intjäning av förmåner anses anställningsförhållandet med staten ha 
fortlöpt oavbrutet. Intjänad semester och eventuella semesterpenningar kopplade till arbetsav-
talen flyttar alltså tillsammans med personen till den nya myndigheten. Det föreslås också en 
bestämmelse om att personer med arbetsavtalsförhållande kan flyttas utan deras samtycke om 
de flyttas inom eller till sitt pendlingsområde. Bestämmelsen stämmer överens med bestäm-
melsen i 5 a § 3 mom. i statstjänstemannalagen.

Personalen kommer att placeras i den nya myndigheten gradvis, genom att man har möjlighet 
att anmäla sig till uppdraget som enhetschef och till andra eventuella chefsposter, med undan-
tag av posten som generaldirektör, samt genom placeringsförsök innan de slutliga organisat-
ionerna har bestämts. Personalen ges möjlighet att påverka var de placeras. Målet är att en 
person i första hand ska få uppgifter som motsvarar hens tidigare arbete. Det är likväl möjligt 
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att en persons uppgiftsbild blir en annan i den nya organisationen. Om uppgifterna förändras 
väsentligt för en person med tjänsteavtal gäller förfarandet i 5 c § i statstjänstemannalagen.

Transport- och kommunikationsverket samt Trafikledsverket sköter myndighetsuppgifter som 
omfattar utövning av offentlig makt. Dessa uppgifter, inbegripet beredning och fattande av 
förvaltningsbeslut samt det faktiska förvaltningsarbetet, sköts även framöver av personal i 
tjänsteförhållande. Frågan hur arbetet ska organiseras och hur personalens uppgiftsbilder på-
verkas är punkter som tas upp i beredningen av projekten med att inrätta Transport- och kom-
munikationsverket och omorganisera Trafikledsverket. Anställda flyttas till Transport- och 
kommunikationsverket med samma tjänsteförhållande som de har då reformen inleds. För per-
soner med arbetsavtal ändras anställningsförhållandet till ett tjänsteförhållande när de flyttas 
till verket. När det har definierats hur Transport- och kommunikationsverkets uppgifter ska 
organiseras och hur personalens uppgifter ska se ut är målet att samma anställningstyp an-
vänds för uppgiftsbilder som är identiska eller snarlika.

När den föreslagna lagen om inrättande av Transport- och kommunikationsverket och om änd-
ring av lagen om Trafikverket träder i kraft upphör de sammanslagna myndigheternas tjänste-
och arbetskollektivavtal att gälla. Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket 
omfattas av statens kollektivavtal och det därmed sammanhängande förhandlingssystemet. De 
gällande centralavtalen omfattar de nya myndigheterna. Villkoren för anställningsförhållan-
dena kan preciseras genom avtal på myndighetsnivå. Villkoren förhandlas av Transport- och 
kommunikationsministeriet, Trafikledsverket och de berörda personalorganisationerna.

För nya Transport- och kommunikationsverket förhandlas ett eget avlöningssystem som främ-
jar resultat. Lönenivån för personal som flyttar tryggas på det sätt som har avtalats på central 
nivå i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Målet är att det ska finnas ett avtal eller åt-
minstone ett förhandlingsresultat om avlöningssystemet innan Transport- och kommunikat-
ionsverket inleder sin verksamhet. För verket förhandlas även avtal om förtroendemannaverk-
samhet, samarbete och samarbete i fråga om arbetarskydd. Beslut som gäller arbetstidsformer 
och -system fattas med särskild hänsyn för de operativa behoven hos varje myndighet. 

Trafikverkets tjänste- och arbetskollektivavtal fortsätter att gälla då Trafikverket döps om till 
Trafikledsverket, och personalen fortsätter i sina uppgifter enligt avtalade villkor. Trafikleds-
verkets organisation görs om så att den överensstämmer med de uppgifter som föreslagits i re-
formen. Man strävar efter att trygga möjligheter för verkets personal att påverka genomföran-
det av reformen vid Trafikledsverket.

God personalpolitik iakttas i reformen. En lyckad ledning av förändringen förutsätter öppenhet 
och att personalen görs delaktig i genomförandet. Därför har företrädare för personalorganisat-
ionerna varit med i de projektorganisationer som arbetar med att inrätta de nya myndigheterna. 
Personalmöten har ordnats för behandling av de frågor och åtgärder som hänför sig till de nya 
myndigheterna. På intranätet som omfattar hela förvaltningsområdet har målet varit att perso-
nalen hålls informerad och har möjlighet att vara med och påverka. Reformen har behandlats 
och diskuterats regelbundet vid samarbetsmöten för kommunikationsministeriets förvaltnings-
område. De berörda myndigheterna kommer att behandla personalflyttsfrågan i sina respektive 
samarbetsförfaranden.

Landskapsreformen
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Bestämmelserna om personalarrangemang i transportsektorn med anknytning till landskapsre-
formen ingår i regeringens proposition med förslag till ändring av landsvägslagen och till 
vissa lagar som har samband med den. Propositionen lämnas till riksdagen i april 2018. Hu-
vudparten av personalen inom ansvarsområdet trafik vid NTM-centralerna (ca 325 årsverken) 
flyttas till landskapen från och med den 1 januari 2020. De nationella uppgifterna (tillstånds-
uppgifter inom väghållning/specialtransporter, reklam invid vägar, dragning av kablar och 
ledningar, flytt av fordon, skadeståndsfrågor som gäller fordon, museiverksamhet och tradit-
ionsarbete som gäller fordon samt vissa betalnings- och dokumentförvaltningsrelaterade upp-
gifter vid UF-centret) flyttas till Trafikledsverket; telematiken invid vägar och kundservicen 
flyttas till trafikledningsbolaget. Förändringarna i fråga om uppgifter och personal ska enligt 
förslaget genomföras från och med den 1 januari 2020. Exakt hur personalen fördelas klarnar 
under 2019, men enligt en preliminär beräkning flyttar 83 årsverken från NTM-centralerna till 
Trafikledsverket och högst 19 årsverken till trafikledningsbolaget.

Myndighetsreformen och landskapsreformen genomförs inte samtidigt. Trots detta är målet att 
personal som flyttas från NTM-centralerna till Trafikledsverket och trafikledningsbolaget får 
samma anställningsarrangemang och möjlighet att påverka.

4.3 Konsekvenser för myndigheternas verksamhet

En mer koncentrerad förvaltning är effektivare. Sedan 2012 har regeringsprogrammen inne-
hållit avsevärda besparingar i de anslag som anvisas till myndigheterna för omkostnader. Sam-
tidigt har myndigheterna fått och kommer att få nya uppgifter. Tack vare den nya myndighets-
helheten kan de olika myndigheternas förvaltning och gemensamma arbete, särskilt den admi-
nistrativa stödverksamheten, utföras mer koncentrerat, förvaltningen blir mer produktiv, effek-
tiv och effektfull och resurser frigörs för de nya uppgifterna och för eventuella personaljuste-
ringar till följd av andra reformåtgärder.

Mot bakgrund av det försämrade läget för de offentliga finanserna är det centrala målet för 
statens strukturella och operativa utvecklingsprojekt att tjänster framöver ska tillhandahållas 
effektivare och mer kostnadsmedvetet, allt medan en hög standard upprätthålls. Målet är bl.a. 
att avlägsna överlappande arbete och att öka användningen av elektroniska tjänster. Ur använ-
darens synvinkel är målet särskilt att tjänsterna ska vara tydliga och enkla att använda.

Genom myndighetsfusionen eftersträvas följande fördelar:

- Förvaltningsområdet får en bättre förmåga att reagera på nya behov bland användarna 
och på förändrade förhållanden.

- Den strategiska ledningen av förvaltningsområdet blir bättre.
- Förvaltningen blir mer produktiv och effektfull genom att resurserna används 

mångsidigare och effektivare.
- På kort sikt uppnås synergifördelar särskilt i den administrativa stödverksamheten 

(ekonomi- och personalförvaltning).
- På längre sikt leder de elektroniska tjänsterna och den bredare resursbasen till att ex-

perterna frigörs från rutinarbete och kan ägna sig åt mer krävande uppgifter.
- Sammanslagningen av myndigheterna öppnar upp möjligheter för en resultatstyrning 

med större tonvikt på intern kommunikation och samarbete.
- Genom att myndigheter koncentreras och slås ihop får man nytt perspektiv på den 

strategiska ledningen och förutsättningar att utveckla verksamheten utgående från kli-
enternas olika behov samt förutsättningar att utveckla och förenkla lednings- och till-
ståndsverksamheten och avveckla normerna där.
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- Den nya myndigheten har goda möjligheter att sprida goda exempel och lära sig av 
andra i en ständigt skiftande verksamhetsmiljö.

- Genom att tillsyn, ledning och tillståndsfrågor koncentreras skapas en starkare juridisk 
grundexpertis och förutsättningar för bättre tjänster.

Utmaningen är att synergifördelarna kan bli sämre om reformen stannar av halvvägs. Utveckl-
ingsmålet kan dock uppnås genom att det hålls ett målmedvetet strategiskt grepp om proces-
sen och organiseringen.

4.4 Miljökonsekvenser

Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljön.

Automatiserade transporter och digitalisering kan leda till att miljöutsläppen från transporter 
minskar. Bättre interoperabilitet i kommunikations- och transporttjänster skapar potential för 
automatiserade transporter. Utvecklingen inom kommunikation möjliggör nya sätt att arbeta 
och minskar på behovet av mobilitet knutet till bl.a. jobb och arbetsplatser. Genom att sek-
torerna transport och kommunikation slås samman i samma myndighet främjas utvecklingen 
på ovan nämnda områden och på lång sikt främjas ett mer hållbart transportsystem.

Tillgången till öppen data, en effektivare användning av datatillgångarna och den data som 
uppkommer och tas till vara i samband med trafikledning gör att data kan användas för sam-
hällets bästa effektivare än förr. Detta kan leda till mindre farliga utsläpp och bättre energief-
fektivitet inom transporter.

Konceptet ”mobilitet som service” (Mobility as a Service, MaaS) gör att den offentliga sek-
torn, näringslivet och användarna skapar ett hållbart transportsystem genom att tillsammans 
använda data och de digitala tjänsterna. Konceptet kan hjälpa uppnå en miljövänligare färd-
medelsfördelning genom att möjliggöra transporter från dörr till dörr bl.a. inom persontrafiken 
samt tjänster som bygger på delningsekonomi. Detta kan leda till ett mindre beroende av per-
sonbil och göra nya mobilitetstjänster, den offentliga kollektivtrafiken medräknad, attrakti-
vare.

Målet med konceptet mobilitet som service är att andelen enpersonsresor med personbil ska 
minska och att tillväxten av personbilsanvändningen bl.a. i de urbana områdena ska stanna av 
trots att befolkningen växer. Till exempel en ökad samåkning kan främja förnyelsen av bilpar-
ken och öka andelen personbilar med alternativ drivkraft, eftersom tröskeln att skaffa till ex-
empel en bil med alternativ drivkraft för samåkningsändamål kan vara lägre jämfört med trad-
itionellt bilägande.

4.5 Övriga samhälleliga konsekvenser

Konsekvenser för sysselsättningen och arbetslivet

Ett mål för propositionen är att främja uppkomsten av ny näringsverksamhet i transport- och 
kommunikationssektorn. Det har uppskattats att de företag som idag använder information 
som Trafiksäkerhetsverket lämnar ut kommer att sysselsätta cirka 1 200 personer i framtiden.

För närvarande spelar informationsarbetet inom transportsektorn en liten roll för arbetsmark-
nadens struktur som helhet. Enligt Statistikcentralen sysselsatte informations- och kommuni-
kationssektorn 87 763 personer i Finland 2014, medan det sammanlagda antalet sysselsatta var 
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2,27 miljoner personer. Andelen informationspersonal inom transportsektorn utgör över en 
procent av hela informations- och kommunikationssektorns arbetskraft.

Det har bedömts att myndighetsreformen kommer att leda till en betydande mängd ny affärs-
verksamhet bland annat inom forskning, utveckling och mobilitetstjänster. Utvecklingen inom 
mobilitetstjänsterna kan ha avsevärda sysselsättande effekter samt effekter på handelsbalansen 
och infrastrukturen.

Konsekvenser för säkerheten

Propositionen har positiva konsekvenser för trafiksäkerheten. Att information av god kvalitet 
förmedlas vid rätt tidpunkt och med tillbörlig datasäkerhet blir allt viktigare för trafiksäkerhet-
en. Myndighetsreformen underbygger utvecklingen på detta område genom att skapa ett när-
mare samband mellan kommunikation och transport. Många säkerhetsproblem bottnar i lös-
ningar på transportsystemnivå och syns i sista hand i form av trafikolyckor. Myndighetsrefor-
men skapar större klarhet i rollerna och uppgifterna i den nationella trafiksystemplaneringen 
och utvecklingen av kollektivtrafiken, så att man i fortsättningen bättre kan identifiera och 
hitta lösningar på de problem på högre nivå som ligger bakom olyckor.

Förslaget skapar bättre förutsättningar för framtidens trafiksäkerhetsarbete. De konkreta posi-
tiva effekterna kommer att synas främst över ett längre tidsperspektiv. Ur detta perspektiv kan 
reformen leda till en övergång från personbil till mobilitetstjänster i takt med att de digitala 
lösningarna och kommunikationerna blir bättre. Den nya myndigheten skapar även möjlighet 
till bättre förvaltning av transportsystemet så att infrastrukturen för såväl transporter som data-
trafik beaktas i helheten. Detta främjar övergången från fysiska transporter till digimobilitet 
(till exempel distansarbete) och tjänstifiering av transporterna (MaaS).

Då sensorteknik och infrastruktur förs samman uppstår bättre möjligheter att samla in och för-
valta information, vilket är till stöd för en bättre övergripande planering av transportsystemet 
och en trafikledning som motsvarar det aktuella läget. Detta är i sin tur till stöd för utveckling-
en inom intelligenta transporter och samtidigt för trafiksäkerheten.

I framtiden kommer intelligenta och automatiserade transporter att medföra cybersäkerhetshot. 
För att bekämpa dem är ett effektivare samarbete med Cybersäkerhetscentret till fördel.

När myndigheterna arbetar effektivare kan mer resurser styras till trafiksäkerhetsarbete.

Konsekvenser för den regionala utvecklingen

I dagens läge är det landskapsförbundet som har ansvar för den övergripande strategiska reg-
ionplaneringen enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten (7/2014). Som en del av detta uppdrag inleder landskapsförbundet processen 
med att ta fram en trafiksystemplan för landskapet, leder samarbetet och samordnar plane-
ringsprocessen med den övriga planeringen i landskapet. Undantaget är Helsingforsregionen. 
Trafikverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i framtagningen av landskapens 
och stadsregionernas trafiksystemplaner. Trafiksystemplaneringen handlar om att samordna de 
riksomfattande och regionala utvecklingsbehoven i fråga om trafiknät och trafiktjänster, trans-
porterna och andra former av markanvändning. Med utveckling av transportsystemet avses ut-
veckling av trafiklederna, förbättring av transporttjänsterna och marknaden för transporttjäns-
ter samt förbättring av förutsättningarna för kollektivtrafik.
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Trafikverket har ansvaret att leda närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet på sitt 
område och att samordna väghållningen hos respektive närings-, trafik- och miljöcentral. An-
svarsområdet trafik på NTM-centralerna har som väghållningsmyndighet skött den operativa 
väghållningen. För närvarande finns det 15 NTM-centraler och av dem sköter nio trafikupp-
gifter. Inom sina verksamhetsområden har TM-centralerna hand om följande uppgiftsområden 
inom väghållning: att fastställa servicenivån på väglederna (klienternas behov, samarbete i 
markanvändningsfrågor då reserverade områden omfattar vägpartier, förstudier, väg- och tra-
fikförhållanden, trafikledning och trafikstyrning, trafiksäkerhet), programmering av väghåll-
ningen (resultat- och ekonomistyrning, resultat- och ekonomiplanering, väghållningsprogram), 
projektplanering och planering av underhållet.

Regeringens proposition om landskapsreformen (RP 15/2017 rd) jämte kompletterande propo-
sition (RP 14/2018 rd) har lämnats till riksdagen. Enligt 6 § 1 mom. 14 punkten i förslaget till 
landskapslag hör transportsystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, 
den regionala väghållningen, samarbetet inom markanvändningen samt produktionen av data 
om verksamhetsmiljön för användning i den nationella trafiksystemplaneringen till landskap-
ets uppgiftsområde i enlighet med vad som bestäms genom lag.

Staten fortsätter att äga trafik- och farlederna och Trafikverket, framöver Trafikledsverket, 
förvaltar dem. Trafikledsverkets uppgifter omfattar ansvar för ledningen av väghållningen och 
för samarbetet och avtalsarrangemangen med landskapen och deras samarbetsområden. Vidare 
omfattar verkets uppgifter att i egenskap av trafikledshållare delta i samordningen av transpor-
ter och markanvändning och i utarbetandet av nationella trafiksystemplaner och av landskap-
ens trafiksystemplaner. Transport- och kommunikationsverkets deltar i den strategiska och 
operativa beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen och i utarbetandet av land-
skapens trafiksystemplaner. Myndighetsreformen skapar en klarare arbetsfördelning i det reg-
ionala samarbetet och gör att områdenas synpunkter kan tas i beaktande på ett mer resultatgi-
vande sätt.

Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket fortsätter att ha sina huvudsakliga 
verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Bägge myndigheter har dessutom regionala verk-
samhetsställen och uppgifter som delvis handhas av tjänsteleverantörer baserat på avtal. Myn-
dighetsreformen anses innehålla positiva möjligheter till utveckling i samarbetet med de 
kommande landskapen och kommunerna.

Koordineringsgruppen för regionalisering har behandlat myndighetsreformen i februari 2018. 
Gruppen anser inte att någon formell placeringsutredning behövs. Gruppen ställer dock kravet 
att tidigare regionaliseringsbeslut ska förbli i kraft i den nya strukturen, med undantag av de 
uppgifter som flyttas till trafikledningsbolaget.

Konsekvenser för informationssamhället

Grundprinciperna för utnyttjandet av data ur myndigheternas register är att det sker på mark-
nadsvillkor samt att tjänsterna håller hög standard, motsvarar användarnas behov, har rimligt 
pris och produceras effektivt. I synnerhet information som gäller transportsystemet ska vara 
tillgänglig för kunder, tjänsteleverantörer och myndigheter på ett så öppet sätt som möjligt och 
så att största möjliga mervärde uppstår. Andra viktiga förutsättningar för bättre service är att 
digitaliseringen utvecklas och att det skapas möjligheter för tjänster baserade på transport- och 
trafikinformation samt för försök på detta område.

Digitaliseringen av samhället är en utmaning för myndigheterna som måste hitta nya lösningar 
för att göra information tillgänglig för dem som kan utnyttja den. Myndigheterna har också till 
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uppgift att stöda digitaliseringen och uppkomsten av digitala tjänster och marknader. Digitali-
seringen och uppkomsten av digitala tjänster bygger på förmågan och möjligheten att be-
handla och utnyttja information.

Digitaliseringen förutsätter att registerdata hos myndigheter kan användas maskinellt och att 
datan görs tillgänglig via olika applikationer och tjänster. Detta gör datan mer användbar i be-
slutsprocesserna och öppnar upp möjligheter för användare av data och tjänsteleverantörer att 
utforma mer kompletta API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) och skapa omfattande 
ekosystem för dataanvändning. Tjänsteleverantörer drar nytta av utvecklingen direkt och ge-
nom att återanvändningen av information ökar uppstår dessutom fördelar för alla som använ-
der applikationerna och tjänsterna.

Framöver är det viktigt att konsumenterna ges ordentliga möjligheter att behandla sina uppgif-
ter. Konceptet MinData handlar om att administrationen av personuppgifter överlåts åt den re-
gistrerade. Det är inte fråga om uppgifter i ett myndighetsregister, utan om uppgifter som 
myndigheten har gjort tillgängliga så att den registrerade själv hanterar dem. Detta koncept 
kunde tillämpas till exempel på uppgifter om körrätt för personer så att den registrerade perso-
nen får hantera dem via ett gränssnitt som Transport- och kommunikationsministeriet tillhan-
dahåller. Värt att notera är att myndigheten fortsättningsvis har samma personuppgifter, i detta 
fall uppgifter om körrätt, i sitt register. Den delmängd som gjorts tillgänglig för hantering som 
MinData tas inte bort från myndighetens personregister.

Trafiksäkerhetsverkets data har använts i stor omfattning och den ekonomiska betydelsen av 
denna användning är klar. Datan ligger till grund för en marknad för informationstjänster som 
beräknas uppgå till 100 miljoner euro om året. Det tillförda ekonomiska värdet för företagens 
ägare, anställda och finansiärer är minst 20 miljoner euro per år. Detta är en ny marknad som 
inte skulle finnas utan Trafiksäkerhetsverkets myndighetsdata. Verket kommer att fortsätta ut-
veckla sin data och sina tjänster. På lång sikt är det sannolikt möjligt att avgifterna för anmäl-
ningar, tillstånd, rapportering och registrering kan sänkas.

Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

I avsnitt 2.1.3 ges en beskrivning av situationen vid Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och 
Kommunikationsverket i fråga om personalstorlek, könsfördelning, personalens utbildnings-
nivå och verksamhetsställen. Andelarna kvinnor och män ligger nära varandra, men andelen 
män är större på alla ovan nämnda myndigheter. Störst är skillnaden på Trafikverket. Männens 
andel överskrider kvinnornas med över 100 årsverken. Myndighetsreformen kommer att 
jämna ut könsfördelningen hos Trafikledsverket eftersom största delen av den personal som 
flyttas till trafikledningsbolaget är män.

Språkliga konsekvenser

Propositionen medför inga språkliga konsekvenser. De berörda myndigheterna verkar och ger 
service på alla de inhemska språken samt på andra språk.

5 Beredningen av proposit ionen

5.1 Förstudien och beredningsgrupperna

Förstudien (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus – Esiselvitys, 
LVM Raportit ja selvitykset 2/2017, 17.2.2017) lämnades till ministeriet den 17 februari 2017. 
Arbetsgruppen föreslog att Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverkets 
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myndighetsuppgifter ska slås ihop till en myndighet. Trafikledningsverksamheten vid Trafik-
verket ska enligt förslaget bolagiseras baserat på en separat utredning och bilda ett bolag med 
specialuppgifter som staten äger till hundra procent. Trafikverkets återstående uppgifter över-
tas av Trafikledsverket som fortsätter som myndighet med ansvar för transportnätet.

Den 25 april 2017 tillsatte kommunikationsministeriet en styrgrupp samt fyra arbetsgrupper 
med uppgift att genomföra projektet. Gruppernas mandattid började den 25 april 2017 och slu-
tade den 31 december 2018.

Följande arbetsgrupper tillsattes:

1) En arbetsgrupp med ansvar för sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket och Kommu-
nikationsverket
2) En arbetsgrupp med ansvar för Trafikverkets uppgifter samt för omorganiseringen av det 
kvarblivande Trafikverket
3) En arbetsgrupp med ansvar för bolagiseringen av Trafikverkets trafikledningsuppgifter
4) En arbetsgrupp med ansvar för lagberedningen.

Alla ämbetsverk med undantag av Meteorologiska institutet var brett representerade i arbets-
grupperna. Personalen var representerad i alla arbetsgrupper förutom i styrgruppen och i lag-
beredningsgruppen. I arbetsgruppen med ansvar för bolagiseringen av Trafikverkets trafikled-
ningsuppgifter ingick dessutom representanter från försvarsministeriet, inrikesministeriet, 
Finrail Oy och Air Navigation Services Finland Oy. Arbetsgrupperna tillsatte undergrupper 
för specifika frågor. Arbetsgrupperna kallade även olika experter till sina möten.

5.2 Samråd och remissbehandling

I oktober 2017 ordnades en omfattande enkät om myndighetsreformen och om bolagiseringen 
av trafikledningstjänsterna. Samrådsmöten om reformen hölls för intressentgrupperna den 
24 november 2017 och den 14 februari 2018, och dessutom ordnades flera diskussionsmöten 
för anställda.

Remissbehandlingen av regeringens proposition om myndighetsreformen pågick mellan den 
19 januari och den 23 februari 2018. Yttranden inhämtades av olika aktörer på bred front, och 
dessutom kunde propositionen kommenteras fritt på tjänsten utlåtande.fi. Sammanlagt 71 svar 
lämnades.

Allmänna synpunkter på myndighetsreformen

Flera av dem som yttrade sig är i princip för målen och förslagen i myndighetsreformen. Re-
missinstanserna bedömer att reformen på det stora hela stöder förändringarna i transportsek-
torn och främjar ett allt större samspel mellan kommunikationssektorn och transportbranschen 
när omvärlden digitaliseras. De anser att myndighetsreformen spelar en viktig roll för att för-
valtningsområdet ska kunna anpassa sig till förändringarna i omvärlden. På många sätt och på 
många plan ses reformen som något som gör detta möjligt. Generellt sett ansåg remissinstan-
serna att det är positivt att förvaltningsområdet synas och att man är beredd att förnya det. En-
ligt remissvaren skapar reformen, om den genomförs, goda utgångspunkter för synergiförde-
lar, koncentration av verksamheter, goda exempel och normavveckling. En transport- och 
kommunikationspolitik som är helhetsinriktad och långsiktig ger förutsättningar att möta ut-
maningarna inom bl.a. urbanisering och klimatpolitik.
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Förslaget att slå ihop Trafiksäkerhetsverkets, Trafikverkets och Kommunikationsverkets myn-
dighetsverksamhet i en ny myndighet, Transport- och kommunikationsverket, och förslaget att 
Trafikverkets återstående verksamhet ska omorganiseras och bli en ny myndighet, Trafikleds-
verket, var enligt flera remissvar en logisk lösning som stöder målen i propositionen. Bland 
annat Centralhandelskammaren ansåg det positivt att sammanslagningen av myndigheterna 
senareläggs och att inte alla stora omställningar inom transportförvaltningen sker samtidigt. 
Gränsbevakningsväsendet ansåg förslaget motiverat med hänsyn till samarbetet med intres-
sentgrupperna och en effektiv förvaltning. Enligt jord- och skogsbruksministeriet gör omorga-
niseringen av myndighetsverksamheten dessutom att förvaltningen blir produktivare genom 
att begränsade resurser kan användas effektivare när administrativa områden slås ihop. En 
omorganisering gör också att förvaltningsområdet bättre kan beakta allmänhetens och närings-
livets kundbehov. 

I remissvaren uttrycktes missnöje över att förslaget inte i tillräcklig grad beskriver problemen i 
det aktuella systemet som myndighetsreformen har till syfte att åtgärda, och det rådde osäker-
het om motiven bakom reformen. I Justitiekanslersämbetets remissyttrande konstaterades att 
alternativen för myndighetsreformen presenteras i förslaget men det förklaras inte tillräckligt 
ingående varför det alternativ som innebär en lagproposition har valts. I remissvaren gavs 
även synpunkten att målen för reformen eventuellt kunde främjas genom de aktuella organi-
sationerna. I synnerhet organisationerna för näringslivet och företagen påpekade att en delning 
av Trafikverket i tre olika organisationer kan leda till att förvaltningsområdet har sämre för-
måga att bemöta kundernas behov och förändringarna i omvärlden. Finansministeriet kom 
med synpunkten att förslaget borde innehålla en precisare beskrivning av de avsedda synergi-
fördelarna då myndigheterna slås ihop. Remissinstanserna lade även stor tonvikt på att den 
administrativa bördan ska lättas ytterligare och helhetsbilden göras ännu klarare när bered-
ningsarbetet fortsätter, dvs. de frågade sig hur helheten bestående av ett dynamiskt transport-
system och elektronisk kommunikation är ämnad att se ut. Säkerhetsmyndigheterna fäste sär-
skild vikt vid att det fortlöpande samarbetet fortsätter med de nya myndigheterna på ett sek-
torsöverskridande sätt. 

Ålands landskapsregering gav ett allmänt utlåtande och konstaterade att man vill återkomma 
till frågan i ett senare skede.

Samband med andra reformer

Samtidigt med denna myndighetsreform genomförs en serie andra betydande reformer inom 
förvaltningsområdet transport. Detta lyftes starkt fram i remissvaren som en omständighet som 
gör det svårt att gestalta helheten, i synnerhet för landskapsreformens del. I landskapsförbun-
dens remissvar fanns en oro över eventuella tillkommande utmaningar när det gäller samord-
ning av mål och uppgifter. Bland annat Birkalands förbund påpekade att de uppgifter som 
Transport- och kommunikationsverket föreslås ha ligger nära de kommande landskapens upp-
gifter inom området transport. Kontakten mellan landskapen och Transport- och kommunikat-
ionsverket är central även på områdena hållbara transporter, datalagring inom transportsektorn 
samt forskning och utveckling. För att undvika överlappande resurser och för att garantera en 
produktivare förvaltning och en kundinriktad verksamhet är åsikten i remissvaren att de olika 
myndigheternas roller i den tilltänkta helheten, som omfattar landskapen samt närings-, trafik-
och miljöcentralerna (NTM), bör förtydligas ännu mer. NTM-centralerna anser att det dessu-
tom är viktigt att de behörigheter och ansvar och den arbetsfördelning som ska gälla 2019 sä-
kerställs, i synnerhet när det gäller Trafikledsverket och NTM-centralerna. Även personalor-
ganisationerna påtalade utmaningarna med att reformens olika delar träder i kraft vid olika 
tidpunkter, med särskild fokus på ansvarsområdet trafik och infrastruktur (ansvarsområde L) 
vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) och på UF-centrets personal. I städernas re-
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missvar framhölls det dessutom att den nya myndighetshelheten inte får hämma den regionala 
utvecklingen och samarbetet mellan olika aktörer.

Utöver landskapsreformen (RP 15/2017 rd och RP 14/2018 rd) som pågår samtidigt som den 
aktuella myndighetsreformen behandlas även inrättandet av ett bolag för trafikledning och tra-
fikstyrningstjänster som en separat fråga (RP 34/2018 rd), som dock knyter starkt an till hel-
heten. Planen att behandla och driva igenom regeringens propositioner som separata helheter 
tyckte remissinstanserna att var besvärlig. I remissvaren framhävdes bl.a. att samarbetet och 
gränsytorna mellan de nya myndigheterna och det nya trafikledningsbolaget bör fungera. Det 
ansågs också viktigt att arbetsfördelningen mellan det nya bolaget och Trafikledsverket funge-
rar utan några kvarblivande överlappningar och därav kommande oklarheter, inkonsekvenser 
och onödiga kostnader. 

Ansvars- och arbetsfördelningen mellan myndigheterna

Remissinstanserna ställde sig positivt till att myndighetsverksamheten koncentreras och slås 
samman. Detta kan anses ge nytt perspektiv på den strategiska ledningen och förutsättningar 
att utveckla myndighetsverksamheten utifrån olika användarbehov, och dessutom skapa möj-
ligheter att utveckla och förenkla lednings- och tillståndsverksamheten. Som centralt bekym-
mer påtalades dock den oklara ansvars- och arbetsfördelningen mellan det nya Transport- och 
kommunikationsverket och Trafikledsverket samt förhållandet mellan dessa och de nya land-
skapen och NTM-centralerna. I remissyttrandena gjordes uppmaningar att säkerställa att det 
inte blir några överlappningar mellan verksamheterna. Justitieministeriet påpekade dessutom 
att myndigheternas oberoende, som är en förutsättning för myndighetsverksamhet, bör säker-
ställas. Ministeriet föreslog även preciseringar på många punkter i ”ämbetsverkslagarna”.
HRT uttryckte bekymmer över att alla uppgifter som innebär avsevärd utövning av offentlig 
makt flyttas till Transport- och kommunikationsverket så att inga sådana uppgifter blir kvar 
hos Trafikledsverket. Som särskild fråga tog HRT dessutom upp hanteringen av bankapa-
citeten.

I remissvaren fästes även uppmärksamhet vid planeringen, utvecklingen och samordningen av
transportsystemet och på detta område i synnerhet vid ansvaren och arbetsfördelningen i fråga 
om markanvändningsplaneringen. Särskilt viktigt för remissinstanserna var att det blir ännu 
klarare vilken organisation som är samarbetspartner på varje område. Större klarhet efterlystes 
bland annat i frågan om vilken instans som har det övergripande ansvaret att utveckla trans-
portsystemet, kollektivtrafiken, andra transporttjänster och trafiksäkerheten, samt det övergri-
pande ansvaret att främja hållbara transporter, och vilken omfattning dessa ansvar har. I flera 
av remissvaren framhölls att arbetsfördelningen på olika områden ska vara klar på förhand ur 
både samarbetspartnernas och personalens synvinkel, så att det inte uppstår fördröjningar eller 
ovisshet hos den ansvariga instansen när saker ska drivas vidare och hanteras och så att saken 
kan beaktas både i fråga om uppgiftsansvar och lokalisering av personal. Det var viktigt för 
remissinstanserna att kopplingen mellan utveckling och underhåll på området transporter och 
infrastruktur hålls stark trots de nya myndighetsgränserna och att det kommande Trafikleds-
verket fortsätter att vara en stark samordnare och beställare av utvecklingsprojekt som berör 
trafiklederna (Vägföreningen i Finland). Centralhandelskammaren ansåg det också viktigt att 
verket får vara med i det riksomfattande transportsystemsarbetet även på andra plan än det 
tekniska.

Justitieministeriet och Justitiekanslersämbetet lyfte båda fram frågan om uppgifter av biträ-
dande art som enligt ämbetsverkslagarna kan delegeras till aktörer som inte är myndigheter 
och ansåg att paragrafen i lagen om Trafiksäkerhetsverket bör förtydligas redan nu. Enligt re-
missvaren har grundlagsutskottet i vissa fall ansett det vara i princip möjligt att biträdande 
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uppgifter med karaktär av rådgivning hos en myndighet flyttas till utomstående aktörer baserat 
på avtal, men att saken bör utredas närmare i den fortsatta beredningen. 

I myndighetsreformen anses det viktigt att verket bibehåller ett tillräckligt kompetensdjup och 
att bästa samarbetsförfaranden upprätthålls, att transportsystemet utvecklas med förståelse av 
kundbehoven, den inhemska transportmarknaden och förändringarna och att de centrala sam-
arbetsformerna identifieras. Bland annat Byggnadsindustrin RT rf, INFRA rf, delegationen för 
logistikkunder (LONK) och delegationen för bantrafiksbranschen (RAINE) var för en starkare 
samplanering som omfattar markanvändning och boende, dvs. byggande, och området trafik 
och transport, samt att behovet av gemensam organisering bedöms. 

Personal och resurser

Remissinstanserna ställde sig i princip bakom målet om en mångsidig och effektiv användning 
av personal och resurser. En central observation i remissvaren var att det är viktigt att en till-
räcklig kompetens om substansen bibehålls, upprätthålls och förnyas. Särskilt för företagen 
var det viktigt att sakkunskapen och branschexpertisen inom de specialiserade branscherna bi-
behålls åtminstone på samma nivå som före reformen. I fråga om bl.a. kommunikation ansåg 
många av dem som yttrade sig att en av de viktigaste frågorna är hur en hög kompetens och 
yrkeskunskap inom cybersäkerhet och frekvensförvaltning kan tryggas. Remissinstanserna 
krävde en tydlig uppgifts- och behörighetsfördelning mellan myndigheterna samt förutsebar-
het och stabilitet för kunder och intressentgrupper.

Personalorganisationerna ansåg det viktigt att en god personalpolitik iakttas i alla avseenden 
och att bl.a. de förändringar som reformen innebär förbereds i god tid och på ett föregripande 
sätt i samarbete med personalens företrädare. Bl.a. Pardia rf framhöll att personalen måste ga-
ranteras samtidiga och lika möjligheter att söka anställning hos den nya myndigheten. Enligt 
antagandet att landskapsreformen sker 2020 och myndighetsreformen från och med 2019 
ställde NTM-centralerna frågan om anställda som sysslar med till exempel planerings- eller 
markanvändningsuppgifter följer med sina uppgifter till de nya myndigheterna. Reformen för-
utsätter tryggad status för personal som flyttar från NTM-centralerna till de nya myndigheter-
na och de personer på NTM-centralerna som flyttas bör tas med i planeringen. Enligt NTM-
centralerna vore det bättre om myndighetsreformen sker samtidigt som landskapsreformen. 

En viktig fråga för landskapsförbunden var dessutom att de kommande myndigheternas resur-
ser också görs tillgängliga regionalt dvs. i de framtida landskapen och att tillräckliga personal-
resurser avsätts för uppgifterna. 

Data och informations- och cybersäkerhet

I yttrandena om myndighetsreformen framfördes åsikten att det baserat på propositionsutkastet 
skulle skapas förutsättningar för ett bättre utnyttjande av datatillgångar genom att förvaltning-
en av datatillgångar slås ihop och klara ansvar definieras. En sammanslagning av data, data-
skydd och dataöverföring ger bättre utvecklingsförutsättningar för intelligenta transporter och 
andra innovationer. I yttrandena sågs transportsektorn, en global och användarorienterad sek-
tor, som en god försöksgrund och man såg möjligheter att utnyttja erfarenheterna i bredare ut-
sträckning i samhället. Myndighetsreformen ansågs även vara av värde för övergången från 
enskilda register till datasamlingsmodellen (Pardia).

I yttrandena uttrycktes oro över att datan om trafikleder och deras skick är på väg att skingras 
mellan flera organisationer vilket kommer att öka behovet av samarbete och samordning mel-
lan de olika myndigheterna. Allmänt taget betonades att utbytet och samanvändningen av in-
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formation efter reformen måste tryggas. Bland annat Statistikcentralen framförde synpunkten 
att lösningar som ur användarnas synvinkel gör information lättare att hitta, tillgängligare och 
lättare att kombinera är en avsevärd förbättring jämfört med nuläget. I yttrandena betonades 
även vikten av ett tillräcklig dataskydd och av att sekretessbelagda uppgifter skyddas när in-
formation delas. Bland annat Justitiekanslersämbetet efterlyste en närmare beskrivning av hur 
EU:s allmänna dataskyddsförordning beaktas i propositionen mot bakgrund av grundlagsut-
skottets utlåtanden om saken. Polisstyrelsen ansåg det positivt att data som uppstår och samlas 
i samband med trafikledning kan utnyttjas effektivare om reformen genomförs.

Remissinstanserna höll även med om att Cybersäkerhetscentret har en viktig roll som främjare 
av den nationella och internationella cybersäkerheten i hela samhället. Justitieministeriet på-
pekade att Cybersäkerhetscentret enligt lagförslaget ska utgöra en enhet som organisatoriskt 
och operativt sett är frånkopplad Transport- och kommunikationsverket. Förslaget kan tolkas 
så att Cybersäkerhetscentret är avsett att lyda under generaldirektören endast administrativt. I 
detta fall ansågs det inte ändamålsenligt att regleringen av Cybersäkerhetscentret i sin helhet 
vilar enbart på en arbetsordning förutom i fråga om centrets ställning. Lagpropositionen bör 
kompletteras på dessa punkter. Finlands näringsliv EK framhöll att Cybersäkerhetscentret ser-
var de olika branscherna brett och bedömde att ytterligare utvärdering behövs i fråga om om-
placeringen av centret inom hela statsrådet.

Övriga anmärkningar

Utöver de ovan nämnda frågorna fäste remissinstanserna uppmärksamhet bland annat vid 
kostnaderna för transportidkare, användare av transporttjänster och övriga aktörer på området. 
Remissinstanserna ville inte att dessa kostnader ökar utan önskade att myndighetsreformen 
genomförs enligt en modell som är effektivare och eventuellt billigare. Försvarsministeriets 
underströk dessutom att METO-samarbetet bör tryggas även efter reformen och frekvensför-
valtningen bibehållas branschneutral och marknadsneutral. Ministeriet betonade även den vik-
tiga rollen för staten som möjliggörare: att säkra frekvensresurserna för säkerhetsverksamhet-
en i alla säkerhetssituationer. Museiverket underströk att byggd miljö av kulturhistoriskt värde 
bör tryggas. Traditionsarbete och kulturarv togs även upp av NTM-centralerna, Kangasala 
stad och Mobilia-stiftelsen. I fråga om finansieringen föreslog olika remissinstanser att möj-
ligheterna att eventuellt sänka avgifterna utvärderas och att avgifterna uppbärs enligt bransch. 
Företrädarna för de olika transportslagen betonade dessutom hur viktig finansieringen av far-
ledsinfrastruktur är i myndighetsreformen och hur viktigt det är att den utvecklas och upprätt-
hålls. 

Kouvola stad påpekade att de nya myndigheternas geografiska placering är en faktor som på-
verkar var företag i sektorn etableras och hur näringslivet i området utvecklas, och att detta 
bör beaktas i styrningen av myndigheternas verksamheter och av lokaliseringen av avtalsbase-
rade tjänsteleverantörer, även utanför de fyra största stadsregionerna. Efterfrågan, kompetens, 
företagsverksamhet och utbildningsutbud är de som bildar klustren i transport- och logistik-
sektorn. Dessa kluster bör spela in i var myndigheterna och det nya bolaget placeras.

Statistikcentralen hyste oro för kontinuiteten i statistikföringen och för samarbetet med det nya 
Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket.

Avslutningsvis påpekade flera remissinstanser kort att konsekvenserna av myndighetsrefor-
men bör följas. Detta skulle främja en långsiktig analys av transport- och kommunikations-
politiken, även över regeringsperioderna. 
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Fortsatt beredning

I den fortsatta beredningen av regeringens proposition har den allmänna motiveringen kom-
pletterats och mer ingående redogörelser presenterats om kostnaderna för myndighetsrefor-
men, personalkonsekvenserna och myndigheternas behörigheter i landskapsreformen samt en 
separat internationell utredning om Cybersäkerhetscentrets verksamhet. Ämbetsverkslagarna 
har kompletterats i fråga om myndigheternas uppgifter, ömsesidiga förhållande och besluts-
makt samt i fråga om utläggning av tjänster på entreprenad. I synnerhet förtydligades arbets-
fördelningen mellan Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket och deras 
roller i trafiksystemplaneringen. Båda verkens uppgifter utökades med att minska och be-
gränsa skador för miljön, generaldirektörens beslutsmakt och behörigheter preciserades i ar-
betsordningen och utläggning av tjänster på entreprenad och överföring av offentliga förvalt-
ningsuppgifter till en annan aktör preciserades och förtydligades. Transport- och kommunikat-
ionsverkets uppgifter preciserades i fråga om frekvensförvaltning, frågor gällande statligt stöd 
och hantering av statsstöd. Trafikledsverkets uppgifter utökades med att värna och vårda kul-
turhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt och kulturegendom som verket förvaltar. Lagstift-
ningstekniska korrigeringar och språkrättelser har utförts i sektorns lagstiftning, i synnerhet 
gällande myndigheternas namn (Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Skatteförvaltningen).

6 Omständigheter av betydelse  för proposit ionen

6.1 Självstyrelselagen för Åland

18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) innehåller bestämmelser om Ålands behörig-
het i lagstiftningsfrågor. Punkterna som är relevanta för denna proposition är 20–22, som gäl-
ler postväsendet samt rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet inom landskapet, 
vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken 
samt näringsverksamhet. Enligt 27 § har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om handelssjö-
fart, farleder för handelssjöfarten samt luftfart. Enligt 29 § har riket lagstiftningsbehörighet i 
fråga om bland annat fartygsregister. I fråga om detta rättsområde kan lagstiftningsbehörighet-
en med lagtingets samtycke överföras på landskapet genom lag, helt eller till vissa delar.

Denna proposition av regeringen handlar om att flytta Trafiksäkerhetsverkets och Kommuni-
kationsverkets samt till viss del Trafikverkets uppgifter till en ny myndighet inom centralför-
valtningen, Transport- och kommunikationsverket. Ålands landskapsregering gav ett allmänt 
utlåtande om regeringens proposition om myndighetsreformen och konstaterade att man vill 
återkomma till frågan i ett senare skede.

Området yrkeskompetens som i nuläget ligger på Trafiksäkerhetsverkets ansvar flyttas till 
Transport- och kommunikationsverket. Reformen har inga konsekvenser för Ålands behörig-
heter. Åländska yrkeskompetensfrågor i fråga om vägtrafik omfattas fortfarande av åländsk 
självstyrelse. Enligt 27 § 13 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehö-
righet i fråga om handelssjöfart. Således hör kvalifikationsfrågor avseende fartygspersonal till 
rikets lagstiftningsbehörighet. Baserat på förslaget fortsätter statens ämbetsverk på Åland att 
föra register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland.

Uppgiften att reglera och föra trafikregistren på Åland omfattas av landskapets självstyrelse. 
Lagen om inrättande av Transport- och kommunikationsverket medför inga förändringar i re-
gisterföringen eller skyldigheten att föra register för Ålands del. Den registerlagstiftning som 
Åland omfattas av i de nuvarande rikslagarna för varje transportslag fortsätter att gälla enligt 
det aktuella läget.
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Enligt 32 § i självstyrelselagen kan uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller 
tills vidare överföras på en landskapsmyndighet genom förordning och med landskapsrege-
ringens samtycke (överenskommelseförordning). En sådan förordning av republikens presi-
dent finns om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet 
(1404/2015). I den föreskrivs att de förvaltningsuppgifter som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttra-
fik i gemenskapen, och som gäller införande av allmän trafikplikt i lufttrafiken samt övriga 
förvaltningsuppgifter, som härrör sig från den plikten, ska skötas av Ålands landskapsrege-
ring. I fasta Finland kommer behörigheten att införa allmän trafikplikt inom luftfarten att 
övergå från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket fram till den 31 december 
2019. Därefter övertar landskapen denna behörighet på grundval av avdelning II 12 kap. 11 § i 
propositionen med förslag till ändring av lagen om transportservice.

6.2 Samband med andra propositioner

Regeringen lämnade i mars 2017 en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till 
lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse 
(RP 15/2017 rd). Landskapens uppgifter anges i 6 § i den föreslagna landskapslagen. I 1 och 
2 mom. i nämnda paragraf ingår uppgifter på området transport som delvis genomförs genom 
kommunikationsministeriets myndighetsreform. Regeringen lämnade dessutom ett paket till 
riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsreformen och om omor-
ganisering av statens tillstånds- och tillsynsuppgifter (”paket 2”) i början av mars 2018 (RP 
14/2018 rd). De lagar som ingår som bilagor till denna proposition har konsekvenser särskilt 
för Transport- och kommunikationsverkets behörigheter i skärgårdstrafiken.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kör-
kortslagen (RP 146/2017 rd). Propositionen kommer att ha konsekvenser för myndighetsupp-
gifterna.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa 
lagar som hänför sig till den (RP 180/2017 rd). Den föreslagna lagen föreskriver uppgifter för 
de nuvarande myndigheterna Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket. Propositionen är i ett 
mycket tidigt behandlingsstadium i riksdagen och regeringen har för avsikt att i ett senare 
skede lämna en ny proposition med tekniska rättelser av myndigheternas namn i nya vägtra-
fiklagen.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om 
transportservice (lagens andra fas; RP 145/2017 rd). Förändringarna i lagförslaget är av stor 
betydelse för målen i myndighetsreformen. En av bilagorna till propositionen med förslag till 
myndighetsreform är en ändring av lagen om transportservice. Med denna lag verkställs de 
förändringar i den offentliga persontrafiken som landskapsreformen kräver, bestämmelserna 
om bolagisering av trafikledningsverksamheten och de tekniska namnändringarna gällande 
myndigheterna.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har 
samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssä-
kerhet (RP 192/2017 rd) lämnades i december 2017. Propositionen bereddes av kommunikat-
ionsministeriet. I propositionen föreslås för vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
vissa leverantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av informat-
ionssäkerhetsrisker samt rapportering av störningar. Dessutom införs bestämmelser om tillsyn 
över dessa skyldigheter, om informationsutbyte mellan myndigheter samt om myndigheternas 
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allmänna verksamhet i anknytning till informationssäkerhet. Enligt förslaget har tillsynsmyn-
digheten för varje sektor behörighet att utöva tillsyn över skyldigheterna i fråga om riskhante-
ring och rapportering av störningar. Detta avser Energimyndigheten, Finansinspektionen och 
Transport- och kommunikationsverket.

Inrikesministeriet har berett en proposition av regeringen med förslag till lagar om ändring 
och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd). Proposit-
ionen lämnades till riksdagen i mars 2018. Lagförslagen i fråga innehåller bestämmelser om 
uppgifter och delgivning som är av relevans för Transport- och kommunikationsverkets och 
det kommande trafiklednings- och trafikstyrningsbolagets uppgifter och verksamhet.

Justitieministeriet har berett regeringens proposition med förslag till lag om rättegång i för-
valtningsärenden och den vissa lagar som har samband med dem (RP 29/2018 rd). Proposit-
ionen lämnades till riksdagen i april 2018. Propositionen innehåller en reform som gäller rät-
tegång i förvaltningsärenden. Propositionen kommer att inverka på bilagelagarna som ändras i 
samband med myndighetsreformen.

En proposition av stor relevans för myndighetsreformen på kommunikationsministeriets för-
valtningsområde är regeringens proposition med förslag till lag om ombildning av Trafikver-
kets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag (RP 34/2018 rd). Propositionen 
lämnades till riksdagen den 5 april 2018. Enligt propositionen ges statsrådet fullmakt att över-
lämna tillgångarna och verksamheten som förvaltas av området trafikledning och trafikstyr-
ning vid Trafikverket till ett nytt aktiebolag. I propositionen föreslås att trafikledningsverk-
samheten inom väg-, sjö- och järnvägstrafik, som idag sköts av Trafikverket, ska skötas av ett 
statligt aktiebolag från och med den 1 januari 2019. 

Kommunikationsministeriet har berett en regerings proposition med förslag till lag om ändring 
av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 45/2018 rd) som lämna-
des till riksdagen den 12 april 2018. I samband med den är det meningen att lagens namn ska 
ändras till lag om transportsystemet och om landsvägar. Alla ändringar på området trafik och 
transport som har samband med genomförandet av landskapsreformen tas med i proposition-
en.

Kommunikationsministeriet har även berett regeringens proposition med förslag till lag om 
ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (RP 43/2018 rd). I 
propositionen ändras lagen så att den är i samklang med det förändrade läget, lagen om regi-
strering av fartygspersonal upphävs och lagen om sjöarbetsavtal ändras. Ändringarna inverkar 
på bilagelagarna som ändras i samband med myndighetsreformen. Propositionen lämnades till 
riksdagen den 12 april 2018.

Arbets- och näringsministeriet har berett regeringens proposition till riksdagen om godkän-
nande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med 
förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö 
samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
(RP 48/2018 rd). Propositionen kommer att inverka på en bilagelag som ändras i samband 
med myndighetsreformen. Proposition lämnades den 12 april 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet har berett regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde som gäller behandling av personuppgifter (RP 26/2018 rd) som lämnades till 
riksdagen den 3 april 2018. Jord- och skogsbruksministeriet har även berett regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har 
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samband med den (RP 8/2018 rd) som lämnades till riksdagen den 23 februari 2018. Proposit-
ionerna inverkar på bilagelagarna som ändras i samband med myndighetsreformen.

Kommunikationsministeriet har berett regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (RP 46/2018 
rd) och regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sät-
tande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddsla-
gen för sjöfarten (RP 42/2018 rd). Båda propositioner lämnades till riksdagen den 12 april 
2018.

Ytterligare fyra propositioner är under beredning vid kommunikationsministeriet:

- Regeringens proposition gällande ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
ska lämnas till riksdagen under våren 2018. Proposition ska innehålla ändringar om
besiktningskoncession och lättnande om utbildningskrav.

- Regeringens proposition till sjötrafiklag: en totalreform i vilken bestämmelserna i sjö-
trafiklagen ses över, lagen om farkostregistret upphävs och ändringar görs i ett flertal 
av de bilagelagar som ändras i samband med myndighetsreformen. Propositionen ska 
enligt planerna lämnas hösten 2018.

- Regeringens proposition med förslag till det nationella genomförandet av EU:s direk-
tiv om säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg: med propositionen ändras lagen 
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om passagerarfartygs 
personlistor och lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. I dessa lagar har ändringar 
även föreslagits med anledning av myndighetsreformen. Propositionen ska enligt pla-
nerna lämnas hösten 2018.

- Regeringens proposition med förslag till lag om spårtrafik och till ändring av lagen 
om transportservice: med propositionen verkställs EU:s fjärde järnvägspaket och sam-
tidigt genomförs en totalreform av järnvägslagstiftningen. Den föreslagna lagen upp-
häver den gällande järnvägslagen (304/2011) och lagen om spårbunden stadstrafik 
(1412/2015). Regeringens proposition ska enligt planerna lämnas till riksdagen hösten 
2018.

Bilagelagarna av denna regeringens proposition har ändrats enligt de lagförslag som är in-
kluderade i de ovannämnda regeringens propositioner och som handlas i riksdagen. Med 
detta förvarande strävs det bibehålla lagförslags klarhet, förståelighet och läsbarhet.
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DETALJMOTIVERING

1 Lagförslag

1.1 Lagen om Transport- och kommunikationsverket

1 kap. Transport- och kommunikationsverkets ställning och uppgifter

1 §. Ställning och verksamhetsidé. Transport- och kommunikationsverket är ett ämbetsverk på 
centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. I 
paragrafen föreskrivs om verkets uppgiftsområde och verksamhetens karaktär på allmän nivå. 
Det föreskrivs om uppgifterna i 2 § och närmare om uppgifternas innehåll samt om behörig-
heten i speciallagstiftning. Enligt 1 mom. är avsikten att till verket koncentrera myndighets-
uppgifter som gäller trafik och transporter samt elektronisk kommunikation inom kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde.

Enligt 2 mom. är det verkets uppgift att främja utvecklingen av informationssamhället och tra-
fiksystemet. Kommunikationsnätens betydelse kommer att framhävas vid utvecklingen av 
transportservicen och trafiken kommer att automatiseras under kommande år. Verket har en 
viktig ställning för att möjliggöra detta. Dessutom främjar verket genom sin verksamhet ett 
fungerande trafiksystem och trafiksäkerheten samt regionernas och näringslivets verksamhets-
förutsättningar och hållbar utveckling i hela landet. Avsikten är att verket i denna uppgift ska 
utnyttja sina datalager och bidra till uppkomsten av ny affärsverksamhet och nya tjänster. Till 
verkets uppgifter hör också att på bred basis bidra till trafiksäkerhetens utveckling samt främ-
jande av kommunikationsförbindelser och tjänster. Verket utgår i sin verksamhet från kunder-
nas behov och utnyttjar sakkunskap inom trafik, transport och kommunikation. Verket bedri-
ver en föregripande verksamhet som är kunskaps- och riskbaserad samt interaktiv. Resurser 
inriktas i rätt tid och ändamålsenligt, också utifrån riskbedömningar så att verkets verksamhet 
kan motiveras även med avseende på samhällseffekten.

Verket främjar hållbar utveckling inom sitt verksamhetsområde. Uppgiften har i synnerhet att 
göra med att förbättra trafiksystemets energieffektivitet och minska miljöolägenheter som or-
sakas av trafiken, särskilt inom fordonstrafiken. Verket meddelar behövliga tekniska krav på 
fordon, vilka i huvudsak baserar sig på internationella åtaganden, för att begränsa miljöolä-
genheter som orsakas av trafiken och övervakar att kraven följs vid besiktning och övervak-
ning. Man arbetar också för att främja kommunikationsnätens energieffektivitet samt en 
minskning av miljöolägenheter som orsakas av byggandet och användningen av dem.

I 3 mom. föreskrivs om verkets verksamhetsområde. Verket är ett statligt ämbetsverk på 
centralnivå som har hela landet som sitt verksamhetsområde, om inte något annat föreskrivs 
separat. Sålunda är verket ett riksomfattande ämbetsverk vars verksamhetsområde i princip 
omfattar även landskapet Åland. För landskapet Ålands del bestämmer självstyrelselagen för 
Åland vilka av ämbetsverkets uppgifter som hör till statens uppgiftsområde i landskapet 
Åland.

2 §. Ämbetsverkets uppgifter. I paragrafen föreskrivs om de uppgiftsområde som sköts vid 
Transport- och kommunikationsverket. Förteckningen i 1 mom. innehåller en allmän beskriv-
ning av verkets uppgifter. Transport- och kommunikationsverket ska ansvara för de uppgifter 
som för närvarande sköts av Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket. Dessutom ska 
verket sköta en del av det nuvarande Trafikverkets uppgifter.
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I 1 punkten föreskrivs om ett av verkets grundläggande uppgiftsområden. Uppgifterna sköts 
vid nuvarande Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt delvis vid Trafikverket. 
Transport- och kommunikationsverkets uppgift ska vara att främja den allmänna trafik- och 
kommunikationssäkerheten samt säkerhetsutvecklingen. För att sköta uppgiften ska verket 
övervaka trafik- och transportaktörer samt aktörer inom trafiksystemet, bevilja de säkerhetsin-
tyg som lagstiftningen förutsätter och godkänna aktörernas säkerhetsledningssystem eller 
andra motsvarande system, som säkerställer att aktörer bedriver en säker verksamhet. Dessu-
tom svarar verket för det nationella genomförandet av gemenskapslagstiftning eller andra in-
ternationella åtaganden som gäller trafiksystemets säkerhet och utfärdar behövliga nationella 
rättsregler om trafiksäkerheten. Verket övervakar inom ramen för sin särskilda behörighet att 
inom trafiksystemet följs de regler och föreskrifter som gäller det och som i första hand med-
delats av säkerhets- och miljöskäl och som i regel baserar sig på internationella avtal eller 
andra åtaganden.

Till verkets verksamhetsområde hör också uppgifter i anslutning till tillsyn, kontroller och 
godkännanden för att trygga luft- och sjöfarten. Genom dessa säkerhetsåtgärder försöker man 
förhindra olagliga gärningar som riktar sig mot civil luftfart, sjötrafik samt hamnområden eller 
hot om sådana. Verket godkänner också anordningar som används för att trygga civil luftfart.

Det är också verkets uppgift att främja den tekniska utvecklingen inom verkets verksamhets-
område. Verkets syfte är att främja informationssamhällsutvecklingen allmänt och på dess 
olika delområden. Verket strävar också efter att främja radio-, nät- och annan kommunikat-
ionsteknisk utveckling samt tillkomsten och ibruktagandet av nya innovationer.

Verket främjar också sambyggnad och samutnyttjande av snabba bredbandsnät. Dessutom 
uppgift är att utveckla och upprätthålla en central informationspunkt som stöder sambyggna-
den och samutnyttjandet av näten. Verket övervakar att lagen om sambyggnad och samutnytt-
jande av nätinfrastruktur iakttas och främjar nätaktörernas samarbete samt avgör menings-
skiljaktigheter mellan nätaktörerna i första hand genom jämkning. Verket förvaltar de fin-
ländska telenätens nummerplan och nummerportabilitet. Det tilldelar teleföretagen de telefon-
nummer och prefix som de behöver. Det förvaltar numreringsregistret (NURE) samt överva-
kar bestämmelserna om tilldelning och återkallande av nyttjanderätten till nummer. Verket 
sköter konsumentkontakter och internationellt samarbete i anslutning till detta. Verket sköter 
uppgifterna som nationellt standardiseringsorgan samt nationellt och internationellt standardi-
seringssamarbete.

Transport- och kommunikationsverket övertar tillsynen över farledshållarna av Trafikverket. I 
uppgiften ingår att meddela föreskrifter om trafikanordningar, inklusive sjötrafikmärken och 
säkerhetsanordningar för sjöfarten. I uppgiften ingår också att bevilja tillstånd att placera ut 
säkerhetsanordningar för sjöfarten, farledsbeslut, att fatta beslut och meddela anvisningar om 
förbud och begränsningar som gäller farleder samt att meddela föreskrifter om styrning av sjö-
trafiken. Ett farledsbeslut är ett administrativt myndighetsbeslut, genom vilket det fastställs att 
de farleder och säkerhetsanordningar som nämns i beslutet har tagits i bruk officiellt.

Transport- och kommunikationsverket övertar uppgiften som myndighet som förvaltar väg-
tunnlarna av Trafikverket. Förvaltningsmyndighetens uppgift är att övervaka landsvägstunn-
larna. För administreringen av vägtunnlarna svarar på nuvarande sätt NTM-centralerna och i 
fortsättningen landskapen. Livscykelprojekt administreras även i fortsättningen av vägbolag.

Verket ska sköta forsknings- och utvecklingsverksamhet. Verksamhetens syfte är att förbättra 
säkerheten inom trafiksystemet och minska miljöolägenheter som orsakas av trafiken. Verk-
samheten bidrar till att Finlands särdrag och samhälleliga behov beaktas vid internationell på-
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verkan samt till att upprätthålla och utveckla den finländska trafiksäkerhets-, miljö- och trafik-
systemskompetensen. Forsknings- och utvecklingsarbetet sker i samarbete med förvaltnings-
området och andra aktörer. Genom denna verksamhet utvecklas dessutom kommunikations-
branschen, i synnerhet standardisering och artificiell intelligens. Verkets analysverksamhet 
fokuseras på att följa säkerhetsläget, upptäcka säkerhetshot och identifiera förebyggande åt-
gärder.

Den framskridande digitaliseringen kräver att det finns tillräckligt med frekvenser för försök 
med trådlös kommunikation. Transport- och kommunikationsverket stöder försöken genom att 
smidigt bevilja radiotillstånd för försök med innovativa radiotekniker och radiosystem. Nytt-
janderätt till nummer och prefix i telenäten kan tilldelas för viss tid även för forsknings-, för-
söks- och utbildningsändamål. Verket deltar i flera nationella och internationella lednings- och 
styrgrupper för forskningsprojekt där man undersöker nya tekniker och deras möjligheter. Må-
let är att säkerställa att det finns frekvenser tillgängliga redan i ett tidigt skede av försöks-och 
forskningsverksamheten. Verket fortsätter att öppna data som det innehar för utomståendes 
användning.

Verket utgör en del av den nationella bredbandsbyrån (den virtuella BCO-organisationen) till-
sammans med kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Landsbygds-
verket. Organisationens uppgift är att samla och förmedla information om tillgången till bred-
band, bredbandsbyggandet och digitaliseringens framskridande.

Enligt 2 punkten ska verket sköta beviljandet av tillstånd för personer och behörigheter inom 
luftfart, sjöfart och vägtrafik, som för närvarande ankommer på Trafiksäkerhetsverket. Verket 
ska också ordnar förarexamina och bevilja körkort. Verket sköter också statistiken inom sitt 
verksamhetsområde.

Verket ska sköta beviljandet av och tillsynen över organisationstillstånd och godkännande 
inom luftfart och järnvägar samt främjandet av luftfarts- och järnvägsaktörers ledningssystem-
och säkerhetsledningssystemarbete, myndighetstjänster för luftrumsplanering, flygtrafiktjäns-
ter och flygplatser samt godkännande- och registreringstjänster för järnvägsinfrastruktur och 
järnvägsmateriel.

Verket ska likaså sköta registreringsuppgifter som gäller fartyg, luftfartyg, fordon och trans-
portmedel som hör till dess verksamhetsområde samt verksamhetsområdets informations-
tjänstuppgifter. Informationstjänstuppgifterna består i huvudsak av den omfattande informat-
ionstjänstuppgiften i anslutning till fordon och framförandet av dem, men i allt högre grad 
också av uppgifter som gäller andra trafikformer, särskilt när det gäller öppna data som inte 
innehåller personuppgifter.

När lagen om transportservice träder i kraft övertar Trafiksäkerhetsverket NTM-centralernas 
tillståndsuppgifter som gäller person- och godstrafik (taxitillstånd, persontrafik- och godstra-
fiktillstånd). Uppgifterna överförs på Trafiksäkerhetsverket den 1 juli 2018. Dessa uppgifter 
blir automatiskt Transport- och kommunikationsverkets uppgifter den 1 januari 2019.

Verket ska övervaka att det regler och föreskrifter som gäller trafiksystemet iakttas inom det. 
Tillsynen sker genom myndighetstillsyn, rapportering, och beviljande av behövliga tillstånd 
och intyg.

Verket ska sköta tillsynen över TV- och radioverksamheten i den mån som föreskrivs i lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation. Verket övervakar att de bestämmelser iakttas 
som gäller att separera kommersiella meddelanden från program, europeiska och oberoende 
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producenternas programandel och ljud- och texttjänster för hörsel- och synskadade. Verket 
övervakar också iakttagandet av bestämmelserna om programkoncessioner. Dessutom överva-
kar verket Rundradion Ab:s ekonomiska förpliktelser, iakttagandet av förbudet mot reklam 
och sponsorering samt bolaget distributionsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverket beviljar de programkoncessioner som behövs för digi-
tal TV-verksamhet och analog radioverksamhet, och som det föreskrivs om i 4 och 5 kap. i la-
gen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Verket beviljar också programkoncessioner 
för TV-verksamhet som betjänar allmänintresset. Beviljandet av koncessioner överförs dock 
på statsrådet, om de sökande inte kan anvisas tillräckligt med sändningskapacitet eller fre-
kvenser eller om beviljandet av programkoncession kan ha betydande konsekvenser för kom-
munikationsmarknadens allmänna utveckling. Verket beviljar också kortvariga programkon-
cessioner för TV-verksamhet och radiotillstånd för kortvarig radioverksamhet under högst tre 
månader.

Verket beviljar radiotillstånd för innehav och användning av radiosändare samt kompetens-
och behörighetsintyg som behövs för sjö- och radioamatörskommunikation. Verket bestämmer 
också examenskraven i de examina som förutsätts för att få intyg. Verket övervakar använd-
ningen av radiosändare och iakttagandet av villkoren för radiotillstånd. Verket övervakar 
också att villkoren för tillstånd som gäller mobil- och masskommunikationsnät. Verket säker-
ställa att kommunikationsnäten och –tjänsterna är funktionssäkra genom att övervaka det tek-
niska genomförandet av dem och deras kvalitet.

Verket ansvarar för uppgifter i anslutning transporter av farliga ämnen, som är godkännande 
av säkerhetsutredningar för hamnar och bangårdar, tillsyn i fråga om järnvägar, sjöfart och 
luftfart, beviljande av tillstånd till undantag i fråga om alla transportformer, beviljande av rutt-
och tunnelbegränsningar för vägtransporter, beviljande av utbildningstillstånd och körtillstånd 
för förare som transporterar farliga ämnen, godkännande av examina för säkerhetsrådgivare, 
beviljande av transport- och utbildningstillstånd för luftfartsorganisationer, tillsyn över far-
tygscertifikat, identifiering och tillsyn över anmälda organ. Verket representerar Finland på 
branschmöten och deltar i internationellt samarbete.

Enligt 3 punkten hör det till verkets uppgifter att begränsa miljöolägenheter som orsakas av
trafiken. Trafik- och kommunikationsverket fortsätter Trafiksäkerhetsverkets verksamhet i 
detta avseende. Verket meddelar tekniska krav för fordon, lok, vagnar, fartyg och flygplan 
som i huvudsak baserar sig på internationella åtaganden för att begränsa de miljöolägenheter 
som orsakas av trafiken och övervakar att kraven iakttas vid besiktningar och annan tillsyn. 

Enligt 4 punkten svarar verket för sjökartläggningen på det sätt som man överenskommit om 
detta genom den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (IMO 
SOLAS) och den internationella konventionen om sjökartläggningsorganisationen (IHO). I 
uppgiften ingår att skaffa sjömätningar, förvalta sjömätnings- och sjökortsdatalagren, pulbiera 
och kvalitetsövervaka sjökort, sköta tjänster i anslutning sjökort, delta i det internationella 
samarbetet på området samt bedriva myndighetssamarbete i synnerhet med försvarsförvalt-
ningens militärbyrå samt farledshållarna.

Enligt 5 punkten hör uppgifter i anslutning till marknadstillsyn och branschreglering till ver-
kets verksamhetsområde. Den tekniska utvecklingen kommer att öppna nya servicekoncept, 
men samhällets beroende av information och informationssystem ökar i motsvarande mån. 
Inom myndighetsverksamheten kommer en betydande roll att innehas av effekt, utvecklande 
och främjande av trafik-, transport- och kommunikationstjänster, främjande av denna mark-
nads funktion, val av styrmedel, en prestanda- och riskbaserad verksamhetsmodell som beto-
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nar aktörernas prestationer och ansvar för dem samt möjliggörande av verksamhetsmodeller 
som är så optimala som möjligt för respektive bransch.

Uppgiftsfördelningen i anslutning till ITS-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportom-
rådet och för gränssnitt mot andra transportslag) inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde förtydligas så att Transport- och kommunikationsverket svarar för utvecklings-
arbetet som gäller intelligenta transporter på riksomfattande och strategisk nivå och för inter-
nationell påverkan och intressebevakning i anslutning därtill. Trafikledsverkets uppgift ska 
vara att utveckla trafikledsnätets fysiska och digitala infrastruktur och att främja automatise-
ringen av transporterna i egenskap av innehavare av trafikledsnätet.

Transport- och kommunikationsverket övertar Trafiksäkerhetsverkets uppgifter i anslutning 
till passagerares rättigheter. Uppgiften består i att övervaka iakttagandet av EU:s förordningar 
om passagerares rättigheter ((EG) nr 261/2004, (EG) nr 1371/2007, (EU) nr 1177/2010 och 
(EU) nr 181/2011) i den mån som saken inte omfattas av konsumentombudsmannens behörig-
het. Verket ska dessutom vara det organ som ansvarar för genomförandet av förordningen 
(EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder 
och personer med nedsatt rörlighet. Verket ska vara behörig myndighet som övervakar att för-
ordningarna iakttas allmänt i fråga om affärsresenärer samt resenärer med funktionshinder och 
nedsatt rörlighet samt svarar för utseendet av terminaler som avses i EU:s förordning om 
busspassagerares rättigheter.

Verket ska fungera som marknadstillsynsmyndighet i fråga om fordon och olika tekniska en-
heter, förbränningsmotorers avgasutsläpp, fritidsbåtar, fartygsutrustning, fallskärmar, hänggli-
dare och ultralätta flygplan. Dessutom ska verket vara tillsynsmyndighet för distributionen av 
alternativa trafikbränslen.

Verket ska främja och övervaka kommunikationsmarknadens funktion. Det ska sköta bevak-
ningen av rättigheterna för dem som använder kommunikationstjänster enligt lagen om tjäns-
ter inom elektronisk kommunikation. Verket ska utse s.k. leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster bland teleföretagen. Dessutom ska verket övervaka att samhällsomfattande tjänster er-
bjuds alla till skäliga villkor. Tillsynen ska gälla tillgången på samhällsomfattande tjänster, de-
ras kvalitet och pris samt tjänsternas tillgänglighet. Avsikten är att säkerställa det finns tele-
fon- och bredbandstjänster på basnivå i områden där det inte finns ett serviceutbud på mark-
nadsvillkor. Målet är att alla ska ha möjlighet att delta i informationssamhället oberoende av 
var de bor. Som ett led i regleringen av samhällsomfattande tjänster säkerställs att användare 
med hörsel-, tal- och synskador har tillgång till telefon- och bredbandstjänster.

När det gäller tillämpningen av användarnas rättigheter övervakar verket att teleföretagens av-
talsvillkor är tydliga, rättvisa, skäliga och genomskådliga samt andra bestämmelser som gäller 
användarnas rättigheter.  Med användare avses i lagen om tjänster inom elektronisk kommu-
nikation en fysisk person som i egenskap av abonnent eller annars använder kommunikations-
tjänster eller mervärdestjänster.

Verket övervakar att teleföretagen iakttar förordningen om nätneutralitet och roaming. Samti-
digt säkerställs att konsumenterna får tillräckligt med information om kommunikationstjäns-
ter. Det är verkets uppgift att övervaka att roaming och sålunda användning av mobiltelefon 
utomlands är möjlig i enlighet med vad som fastställs i EU:s förordning om den inre mark-
naden. Verket behandlas också användarnas klagomål som har anknytning till deras rättigheter 
och som gäller teleföretag. 
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Verket ska analyseras den av Europeiska kommissionen fastställda kommunikationsmark-
naden i Finland. Det ska besluta om skyldigheter som åläggs företag som anses ha betydande 
inflytande på marknaden (SMP) och övervaka fullgörandet av dessa skyldigheter. Verket ska 
också följa kommunikationsmarknadens utveckling och samla in information från teleföreta-
gen som behövs för myndighetsuppgifter. Verket ska publicera statistik och branschinformat-
ion om kommunikationsmarknaden. Monitori-tjänsten ger information om bland annat radio-
kanalers och TV-sändningars täckningsområde, hastigheten i mobila bredbandsanslutningar 
och var det finns postombud.

Enligt 6 punkten ska det vara verkets uppgift att främja digitaliseringen och automatiseringen 
av trafik, transporter och kommunikation samt att möjliggöra experiment, undersökningar och 
innovationer som gäller trafik, transporter och kommunikation. Verket ska svara för separata 
och gemensamma försök och försöksprojekt som gäller transporter och kommunikationer. 
Verket sköter uppgiften bland annat inom olika samarbetsnätverk som leds av myndigheterna 
på transportområdet samt i samarbete med andra nätverk för intelligenta transporter. Verket 
övertar ledningsansvaret för Liikennelabra, som Trafiksäkerhetsverket ansvarar för och vars 
mål är att främja nya mobilitetstjänster och digitaliseringen av trafik och transporter, som gör 
det smidigare, miljövänligare och säkrare att färdas. Dessutom försöker Liikennelabra hjälpa 
med lagstiftningsfrågor samt med att kartlägga finansieringskanaler. Verkets trafik- och trans-
portregister kan i fortsättningen användas bättre för att främja mobilitetstjänster och utveckla 
trafiksystemet. Dessutom ska det gå bättre än förr att utlämna uppgifter för experiment, under-
sökningar och innovationer som gäller trafik och transporter.

Enligt 7 punkten överförs från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket den nat-
ionella samordningen av kollektivtrafiktjänster, dvs. offentlig persontrafik. Uppgiften inbegri-
per datahanteringsuppgifter, att verka som nationell kontaktpunkt för mobilitetsgränssnitt, 
tekniska stöduppgifter i anslutning till öppnandet av information om mobilitetstjänster, sam-
ordning av mobilitetstjänster och utveckling av området.  Verkets uppgift är att övervaka kon-
sekvenserna av lagen om transportservice (320/2017), bedöma trafiksystemets funktion och 
regelbundet rapportera om situationen beträffande trafiksystemet. Transport- och kommuni-
kationsverket ska samla in fakta, statistik och forskningsrön om marknaden samt utifrån dem 
göra analyser av godstransport- och logistiktjänsternas funktion och utvecklandet av verksam-
hetsförutsättningarna. Verket deltar också i försök och internationell verksamhet som gäller 
verksamhetsområdet.

Enligt 8 punkten överförs från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket den sär-
skilda finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården. För närvarande skaffar 
NTM-centralen i Egentliga Finland förbindelsefartygstrafiktjänster i skärgården genom kon-
kurrensutsättning samt beviljar understöd för ordnandet av person- och godstransporter utan-
för förbindelsefartygstrafikens rutter. Anslag för uppgiften anvisas i statsbudgeten. Transport-
och kommunikationsverket svarar för styrningen av NTM-centralen i nämnda uppgift till ut-
gången av 2019 bland annat genom att bevilja avtalsbefogenheter som gäller förbindelsefar-
tygstrafiken för viss tid. Från ingången av 2020 övertar landskapsförvaltningen upphandlingen 
av transporttjänster, men Transport- och kommunikationsverket fortsätter att administrera och 
allokera anslaget för trafik- och transporttjänster i skärgården.

Enligt 9 punkten är frekvensförvaltningen en av Transport- och kommunikationsverkets upp-
gifter. Verket ska sköta förvaltningen av radiofrekvenser centralt i Finland. En effektiv och 
störningsfri användning av frekvenser säkerställs genom frekvensplanering och –övervakning 
samt genom föreskrifter om frekvensanvändningen. Frekvensplanering innebär att man plane-
rar användningen av radiofrekvenser i Finland och den baserar sig till stor del på europeiskt 
och annat internationellt samarbete.
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I tillståndsförvaltningen ingår att bevilja tillstånd för radiosändare och andra nyttjanderättig-
heter samt behörighetsintyg för sjö- radioamatörskommunikation. Radiotillstånd beviljas för-
radiosändare vilkas användning förutsätter enskild frekvensplanering eller tillståndskravet ba-
serar sig på internationella avtal. Över 99 % av de radiosändare som används är befriade från 
radiotillstånd genom en föreskrift som meddelats med stöd av lagen om tjänster inom elektro-
nisk kommunikation.  Frekvenstillsynens uppgift är att utreda orsakerna till radiostörningar 
samt att undanröja och begränsa radiostörningar. Genom marknadstillsynen övervakas att de 
radiosändare som finns tillgängliga på marknaden överensstämmer med de väsentliga kraven. 
Sådana radiosändare som inte uppfyller de väsentliga kraven avlägsnas från marknaden. Syftet 
med tillsynen över användningen av radiosändare är att främja ostörda radiofrekvenser. Till-
synen inriktas på användning och innehav av radioutrustning som saknar tillstånd eller strider 
mot bestämmelserna, Frekvenstillsynen övervakar också att villkoren i nätkoncessioner som 
beviljats för koncessionspliktig televerksamhet.  Transport- och kommunikationsverket ordnar 
radiofrekvensauktioner i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 
Verket stöder också produktutveckling, forskning och försök genom att bevilja radiotillstånd 
för försök med radiotekniker och -system.  Syftet med frekvensförvaltningen är effektiv an-
vändning av radiofrekvenser och främjande av tillräcklig störningsfrihet.

Enligt 10 punkten ska verket säkerställa rättvis tillgång till posttjänster genom att övervaka 
postutdelningen och hur snabbt brev kommer fram, postombudsnätets täckning och tillgången 
till posttjänster samt prissättningen av den samhällsomfattande tjänsten. Verket ska övervaka 
att konkurrerande postföretag kan skaffa de nätelement som lager anger från Posten. Verket 
sköter konsumentklagomål i anslutning till postverksamheten. Verket behandlar sådana post-
försändelser som Posten eller något annat postföretag inte kan leverera på grund av bristfälliga 
uppgifter om mottagare och avsändare. Till verksamheten hör också att behandla brevförsän-
delser som inte kan skickas med flyg. Verkets postförvaltningsverksamhet baserar sig på post-
lagen (415/2011).

Transport- och kommunikationsverket förvaltar Finlands toppdomän fi. Verket för ett register 
över domännamn som slutar på fi. Verket övervakar domännamnförmedlarnas verksamhet.

Enligt 11 punkten ska Transport- och kommunikationsverket sköta de uppgifter som gäller 
statsbidrag och statsunderstöd som för närvarande sköts av Trafiksäkerhetsverket och Kom-
munikationsverket. Till dem hör statsunderstöd som beviljas för att främja säkerhetsverksam-
het inom vägtrafiken samt stöd som beviljas för att bygga ut bredbandsnätet.

Uppgiften som gäller stöd för handelssjöfarten och som nu sköts av Trafikverket överförs på 
Transport- och kommunikationsverket. Stöd beviljas av ett anslag som årligen reserveras i 
statsbudgeten för att säkerställa konkurrenskraften hos den handelsflotta som seglar under 
finsk flagg, sjöfararnas sysselsättning och försörjningsberedskapen (lagen om förbättrande av 
konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 1277/2007). Transport- och kom-
munikationsverket övertar likaså kollektivtrafikens statsunderstöduppgifter (offentlig person-
trafik, köp av flygtrafik och Kvarkentrafiken) samt understödsuppgifter som gäller mobilitets-
styrning.

Transport- och kommunikationsverket främjar byggandet av snabba bredbandsförbindelser i 
glesbygden genom att bevilja statligt stöd för bredbandsprojekt. Transport- och kommunikat-
ionsverket följer hur bredbandsprojekten framskrider och upprätthåller ett uppföljningsregister 
för detta ändamål. Verket övervakar användningen av offentligt stöd. Det utför sådana in-
spektioner av statsunderstödstagares ekonomi och verksamhet som behövs för utbetalningen 
av statsunderstöd och övervakningen av användningen.
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Transport- och kommunikationsverket ska sköta de beskattningsuppgifter i anslutning till tra-
fiken som för närvarande ankommer på Trafiksäkerhetsverket. Den med tanke på statsfinan-
serna viktigaste uppgiften är att debitera och uppbära fordonsskatt. Dessutom ska verket sköta 
förnyad beskattning på grund av byte av fordonsdelar eller ändring av fordons konstruktion 
samt debitera bränsleavgift.

Enligt 12 punkten ska Transport- och kommunikationsverket vara behörig myndighet för sjö-
trafikledning på det sätt som föreskrivs i lagen om fartygstrafikservice. Samarbetet mellan ma-
rina aktörer (METO) fortsätter som myndighetssamarbete, och efter ändringen är METO-
myndigheter Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, Marinen och Gränsbe-
vakningsväsendet. Trafikledsverket svarar för beställning av fartygstrafikservice av leverantö-
rerna och genomför projekt som överenskommits inom ramen för METO-samarbetet. Trafik-
ledsverket som beställare kan då samarbeta direkt med METO-myndigheterna och beakta 
andra myndigheters behov i samband med beställningen. Kostnader för andra myndigheter 
uppkommer då endast av gemensamma anskaffningar. Av leverantörer av fartygstrafikservice 
förutsätts i lagstiftningen förutsätts tillräcklig beredskap och tillräckligt samarbete i anslutning 
till beredskapen (anskaffningar, planering, övning osv.), som gör det möjligt att kontinuerligt 
utveckla samarbetet.

Varje METO-myndigheter har ett eget och självständigt övervakningssystem och sensornät-
verk, som ändå inte ensamt är tillräckligt för att täcka självständig övervakning av hela havs-
området. De olika parternas uppgifter kompletterar varandra och i samband med ändringen 
säkerställs att alla har tillgång till tillräckliga uppgifter. Varje part lagrar också den informat-
ion som sensorerna producerar i enlighet med sitt eget behov och de lagstadgade kraven. In-
formationsutbytet baserar sig på lagstiftning inom såväl fartygstrafiksservicen, områdesbe-
vakningen som sjöräddningen. Leverantörer av fartygstrafikservice sammanställer och produ-
cerar på Trafikledsverkets beställning källdata för eget behov och för METO-myndigheterna, 
som används för att sammanställa en marin lägesbild. 

Kontinuiteten i den gemensamma datakommunikationen och möjligheten att använda gemen-
samma lokaler bör säkerställas även i fortsättningen. Skötseln av nödradiotrafiken på Saimen 
har i lagen uppdragits åt Trafikverket som sjöräddningsmyndighet och det föreslås att ansvaret 
för den övertas av Transport- och kommunikationsverket, som också anges som sjörädd-
ningsmyndighet. Ansvarig myndighet för annan nödradiotrafik i Finland är den ledande sjö-
räddningsmyndigheten Gränsbevakningsväsendet. Verksamhetsmässigt vore Saimaa-VTS rätt 
aktör att sköta nödradiotrafiken på Saimen. Man bör emellertid komma överens om samar-
betet med Gränsbevakningsväsendet och de nya ansvariga myndigheten. Kostnaderna ombe-
sörjs via Trafikledsverkets beställning.

Leverantörer av fartygstrafikservice bör ha möjlighet att förvalta och producera sekretessbe-
lagd information och leverantörens säkerhetsarrangemang bör stöda detta. Bolag som levere-
rar VTS-tjänster definieras som företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen
och ska genomgå behövlig företagssäkerhetsutredning (de nationella säkerhetsauditeringskri-
terierna, KATAKRI). Bolagen har också en beredskapsskyldighet. Beredskapsskyldigheten 
innebär att leverantörer av fartygstrafikservice fortsätter med sin verksamhet även vid stör-
ningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Beredskapsskyldigheten 
innebär förutom att man tryggar kontinuiteten i den egna verksamheten under alla förhållan-
den också deltar i den allmänna beredskapsplaneringen och i förberedelserna för verksamhet 
under undantagsförhållanden.

Enligt 13 punkten sörjer verket för att kontinuiteten i den egna verksamheten tryggas och för 
den egna beredskapen.  Detta sker med hjälp av beredskapsplaner och förberedelser samt 
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andra åtgärder som säkerställer att verkets uppgifter sköts så bra som möjlighet under undan-
tagsförhållanden samt vid störningar under normala förhållanden. I beredskapen beaktas i 
synnerhet verkets uppgifter under undantagsförhållanden, som framgår av beredskapslagen
(1552/2011). Momentets innehåll motsvarar beredskapslagens krav. 

Verket främjar trafiksystemets funktionssäkerhet som helhet. Detta sker bland att genom att 
man följer trafiksystemet funktionssäkerhet, sätter mål, sprider kunskap och förbättrar företa-
gens beredskapsförutsättningar. Dessutom har verket en tillsynsuppgift i fråga om de trafik-
systemsaktörer som har lagstadgad beredskapsskyldighet. Trafiksystemets funktionssäkerhet 
består till väsentliga delar av verksamhetsidkarnas beredskap samt av kvalitetskrav, så tillsy-
nen över beredskapen bidrar till att säkerställa funktionssäkerheten.

Som ett led i uppgiften att främja och övervaka beredskapen säkerställer verket att beredskap-
en för de uppgifter i anslutning till ledning och övervakning av flygtransporter samt ransone-
ring av bränsle, reservdelar och förnödenheter för flygtrafiken, som föreslagits ankomma på 
verkat, har beaktats tillräckligt även i verksamhetsidkarnas egen beredskap.  Dessutom har 
verket uppgifter i anslutning till brådskande evakueringstransporter, som även verksam-
hetsidkarna har skäl att förbereda sig tillräckligt på.

Verkets svarar för beredskapen för sjötransportuppgifter under undantagsförhållanden enligt 
beredskapslagen samt främjar verksamhetsidkarnas förutsättningar att förbereda sig på samma 
situationer. På verket ankommer att slutföra sjötransporter som är nödvändiga för att trygga 
försvarets och samhällets vitala funktioner samt uppgifter i anslutning till placeringen av ham-
narnas stuvningsmateriel samt placeringen av personal som behövs för att lasta eller lossa far-
tyg. Dessutom har verket uppgifter i anslutning till ransoneringen av bränsle för sjöfarten och 
annan sjötrafik.

Transport- och kommunikationsverket ska ombesörja lednings-, tillsyns- och föreskriftsupp-
gifter i anslutning till iakttagandet av bestämmelserna om teleföretags beredskap samt kom-
munikationsnäts- och –tjänsters funktionssäkerhet i lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation och beredskapslagen. Verket tillsätter en samarbetsgrupp för störningssituationer 
vars syfte är att underlätta samordningen mellan myndigheter och företag och förbättra sam-
ordningen av åtgärder som behövs för att hantera störningssituationer.

Verkets uppgift är att på ett övergripande sätt ombesörja trafik-, transport- och kommunikat-
ionssystemens funktionssäkerhet vid störningar under normala förhållanden och under undan-
tagsförhållanden. Sålunda stöder verket hela samhällets beredskap för att säkerställa kontinui-
teten i vitala funktioner samt säkerställa trafiksystemets funktionssäkerhet i vardagen i enlig-
het med samhällets, näringslivets och enskilda resenärers krav och förväntningar. 

Enligt 2 mom. bistår verket kommunikationsministeriet med att samordna målen för hela lan-
dets och landskapens planer för trafiksystemet. Styrningen av trafiksystemarbetet på den 
egentliga strategiska nivån ankommer även i fortsättningen på kommunikationsministeriet, 
men Transport- och kommunikationsverket ska delta i den strategiska och funktionella bered-
ningen av den nationella planen för trafiksystemet samt i utarbetandet av landskapens planer 
för trafiksystemet. Ministeriet ansvarar för utarbetandet av den nationella planen för trafiksy-
stemet. Transport- och kommunikationsverket ska ansvara för utvecklandet av servicenivån 
inom det allmänna trafiksystemet, förbättrandet av marknadens funktion, den offentliga per-
sontrafiken och datalagren samt främjandet av automatiseringen. Trafikledsverket ska vara 
sakkunnigämbetsverk när det gäller trafik och markanvändning samt trafikledshållning och 
regionalt samarbete. Transport- och kommunikationsverket deltar också i beredningen av reg-
ionutvecklingsbeslutet, som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. Till Transport- och 
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kommunikationsverkets uppgifter hör att följa och förutse verksamhetsmiljön på nationell nivå 
samt att sköta de nationella riktlinjerna för hållbara resor. Dessutom deltar Transport- och 
kommunikationsverket tillsammans med Trafikledsverket i utarbetandet av landskapens planer 
för trafiksystemet för det egna verksamhetsområdets del. Trafiksystemarbetet förutsätter när-
mare samarbete än tidigare mellan kommunikationsministeriet och ämbetsverken samt samar-
bete med landskapen och kommunerna.

Enligt 3 mom. 1 punkten ska verket utfärda tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsom-
rådet inom ramen för särskilt föreskriven behörighet. De föreskrifter som gäller verkets verk-
samhetsområde består av de föreskrifter som för närvarande omfattas av Trafiksäkerhetsver-
kets och Kommunikationsverkets behörighet. Dessutom ska Transport- och kommunikations-
verket sköta de bestämda uppgifter gällande utfärdande av föreskrifter som för närvarande hör 
till Trafikverket, dvs. utfärdande av föreskrifter om reklam och annonsering vid vägar samt 
placering av ledningar och anläggningar på landsvägars vägområde samt utfärdande av före-
skrifter om vägmärkens och andra trafikanordningars konstruktion och mått..

Trafiksäkerhetsverket har för närvarande omfattande behörighet att utfärda föreskrifter på ba-
sis av flera olika lagar. Dessa gäller olika trafikmedels tekniska egenskaper, behörighetskrav 
för yrken på trafik- och transportområdet och kraven gällande utbildningen i samband med 
dessa, tekniska krav som gäller aktörer som bedriver tillståndspliktig trafik och så vidare. Tra-
fik- och transportområdet är noggrant reglerat internationellt, och det har varit ändamålsenligt 
och motiverat att i enlighet med 80 § 2 mom. i grundlagen hänföra utfärdandet av nationella 
detaljerade normer som grundar sig på internationella eller Europeiska unionens definitioner 
till verket när innehåller i regleringen inte har förutsatt föreskrifter i lag eller förordning. 

De nuvarande fullmakterna för Kommunikationsverket att utfärda föreskrifter gäller fastighet-
ers inomhusnät, kvaliteten på och funktionen för kommunikationsnätens tjänster samt deras 
kompatibilitet och anslutbarhet, debiteringens korrekthet och spärrkategorier. Föreskrifter kan 
också utfärdas om användningen av radiofrekvenser, radiosändare som medför stora risker för 
störningar, radioamatörutrustning och användningen av den, i Finland erkända utländska till-
stånd och rättigheter, radiosändare som befrias från radiotillstånd och examenskrav för behö-
righetsintyg för radiokommunikation. Dessa Kommunikationsverkets befogenheter att utfärda 
föreskrifter inom sitt verksamhetsområde övergår till Transport- och kommunikationsverket.

Enligt 2 punkten är trafik-, transport- och kommunikationssektorn internationell och det nya 
ämbetsverket deltar på bred basis i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsom-
råde. Såsom redan konstaterades är den internationella och EU-regleringen inom såväl trafik-
och transport- som kommunikationssektorn heltäckande och ställvis mycket detaljerad. När de 
internationella och EU-kraven fastställs behövs detaljerad teknisk sakkunskap på ämbets-
verksnivå.

Inom trafik- och transport- samt kommunikationssektorn har det ingåtts flera internationella 
bi- och multilaterala fördrag av teknisk natur. Enligt 3 punkten har verket befogenheter att 
förhandla om ingå sådana internationella fördrag av teknisk karaktär som inte gäller området 
för lagstiftningen. 

Den gällande lagstiftningen, inklusive de internationella fördrag som satts i kraft genom lag, 
ger Trafiksäkerhetsverket befogenheter att ingå avtal av teknisk natur enligt 6 § 4 mom. i la-
gen om transport av farliga ämnen om att godkänna temporära undantag som avses i RID-
reglementet som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) 
(FördrS 52/2006), i överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 
(ADR) (FördrS 23/1979) samt i IMDG-koden som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan 
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till SOLAS-konventionen (FördrS 11/1981). I luftrumsfrågor har Trafiksäkerhetsverket ingått 
myndighetsavtal med Sverige om delegering av flygtrafikservice och gränsöverskridande 
verksamhet. 

Likaså har det nordeuropeiska funktionella luftrumsblocket (NEFAB) förutsatt ett separat 
myndighetsavtal. På flygtrafikens område kan dessutom nämnas de myndighetsavtal om detal-
jer i flygtrafiken som de internationella flygtrafikfördragen förutsätter. På sjöfartens område 
kan nämnas 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, cer-
tifiering och vakthållning (22/1984), med stöd av vilken myndigheten ingår avtal om erkän-
nande av behörighetsbrev. 

Transport- och kommunikationsverket deltar som stöd för kommunikationsministeriet i euro-
peiskt och internationellt samarbete inom trafik- och transportsektorn bland annat i Internat-
ionella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), 
Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), Förenta nationernas 
ekonomiska kommission för Europa, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), Europe-
iska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), Europeiska orga-
nisationen för säkrare flygtrafiktjänst Eurocontrol, Europeiska civila luftfartskonferensen, In-
ternationella organisationen för förarexamen (CIECA). På Transport- och kommunikations-
verket överförs också Trafiksäkerhetsverkets uppgifter i flera kommittéer som arbetar under 
Europeiska kommissionens ledning, såsom EASA-kommittén, SES-kommittén, den så kallade 
svarta listan-kommittén, kommittén för tillträde till flygtrafikmarknaden, Europeiska unionens 
kommitté för luftfartsskydd (AVSEC-komittén), sjösäkerhetskommittén och körkortskommit-
tén. 

Transport- och kommunikationsverket deltar i europeiskt och internationellt samarbete inom 
kommunikationssektorn bland annat i reglerings- och verkställighetsfrågor som gäller telefö-
retag som anses ha betydande inflytande på marknaden, i frågor som gäller tillsyn över kom-
munikationsmarknaden och den tekniska utvecklingen i kommunikationsbranschen samt i frå-
gor som gäller postsektorn.  Verket deltar i det europeiska samarbetet i bland annat organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) och Europeiska 
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Europeiska post- och telesamman-
slutningen (CEPT) och i synnerhet dess kommitté för elektronisk kommunikation (ECC) har-
moniserar användningen av frekvenser och nummer. För postförvaltningarnas samarbete finns 
kommittén för postfrågor (CERP) samt organisationen för samarbete mellan de europeiska re-
gleringsmyndigheterna på postområdet och kommissionen (ERGP). Standardiseringsorganet 
för telekommunikation i Europa (ETSI) utarbetar europeiska standarder. Transport- och kom-
munikationsverket sköter det internationella samarbetet i anslutning till förvaltningen av Fin-
lands toppdomän. I Internationella teleunionen (ITU) deltar Transport- och kommunikations-
verket i bland annat arbetet som gäller radiofrekvenser (ITU-R) samt standardisering och 
numrering (ITU-T). Verket deltar också i arbetet inom samarbetsorganet för regleringsmyn-
digheterna för audiovisuella medietjänster och Europeiska kommissionen ERGA. Till exempel 
är det kommunikationsverkets uppgift att ombesörja den internationella samordningen av ra-
diofrekvenser.  

Enligt 4 mom. ska Transport- och kommunikationsverket även sörja för andra uppgifter som 
det har enligt separata bestämmelser. 

3 §. Cybersäkerhetscentrets uppgifter. Enligt 1 mom. ska Cybersäkerhetscentret vid Trans-
port- och kommunikationsverket, nedan Cybersäkerhetscentret, utveckla och övervaka kom-
munikationsnätens och kommunikationstjänsternas funktionssäkerhet och säkerhet. Cybersä-
kerheten är ett delområde inom säkerheten, där man eftersträvar säkerhet i e-samhället och 
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nätverkssamhället. Inom cybersäkerheten förbereder man sig på konsekvenserna av störningar 
hos elektroniska system som bildar nätverk för kritiska samhällsfunktioner samt identifierar 
och förebygger dem. Syftet med verksamheten är att säkerställa att samhällsverksamheten kan 
fortsätta så ostört som möjligt också vid störningar under normala förhållanden samt under 
undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Genom sin verksamhet garanterar verket 
att samhället fungerar bland annat genom att säkerställa tillgång till frekvenser och krypte-
ringstekniskt material till exempel för säkerhetsmyndigheternas behov.

Cybersäkerhetscentret ska fungera som nationell kommunikationssäkerhetsmyndighet (Nat-
ional Communications Security Authority, NCSA), som svarar för säkerhetsfrågor med an-
knytning till elektronisk informationsöverföring och –behandling av säkerhetsskyddsklassifi-
cerat material. Verksamheten är en del av Finlands säkerhetsmyndighetsorganisation. Upp-
giftshelheterna har att göra med internationella och nationella säkerhetsförpliktelser. Det vik-
tigaste syftet med dem är att skydda sekretessbelagd information som en annan stat lämnat ut 
till en finländsk aktör. Likaså skyddas finländska myndigheters sekretessbelagda information 
när den lämnas ut till företag. Dessutom främjar verksamheten informationssäkerheten all-
mänhet hos såväl myndigheter som företag. 

Vid Cybersäkerhetscentret finns den nationella funktionen Computer Emergency Response 
Team (nedan CERT-funktionen), som sörjer för att förebygga och utreda kränkningar av in-
formationssäkerheten samt informera om informationssäkerhetsfrågor. Funktionens huvudsak-
liga syfte är att producera och upprätthålla en lägesbild över cybersäkerheten tillsammans med 
betrodda inhemska och utländska samarbetsparter och motparter. En väsentlig del av verk-
samheten är också att fungera som nationell kontaktpunkt för kränkningar av informationssä-
kerheten och säkerhetshot och att hjälpa parterna. Till CERT-funktionens uppgifter hör också 
att samla in information om fel och störningar i kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. I uppgifterna ingår också att informera om kommunikationsnätens och kommunikat-
ionstjänsternas funktion. CERT-funktionen ska också fungera som den Computer Security In-
cident Response Team-aktör (CSIRT-enhet) som avses i nät- och informationssäkerhetsdirek-
tivet. Aktören svarar för behandlingen av risker och avvikelser. CSIRT-enhetens uppgifter ska 
omfatta åtminstone att följa avvikelser på nationell nivå, utfärda förhandsvarningar, varningar 
och meddelanden samt att sprida information om risker och avvikelser till berörda intressent-
grupper, reagera på avvikelser, analysera den dynamiska risken och avvikelser samt läges-
medvetenhet och deltagande i det internationella CSIRT-nätverket.

Cybersäkerhetscentret svarar också för informationssäkerhetsregleringsuppgifter. Det ska fun-
gera som nationell styrnings- och tillsynsmyndighet för teleföretag, leverantörer av tjänster för 
stark autentisering, leverantörer av betrodda elektroniska tjänster och registrarer (National Re-
gulatory Authority, NRA). 

Cybersäkerhetscentret fungerar som nationell myndighet för Public Regulated Service (offent-
ligt reglerad tjänst) (nedan PRS-myndighet). PRS är en av tjänster som initierats av det sa-
meuropeiska Galileo-satellitsystemet. Myndigheter och andra som använder PRS-tjänsten er-
bjuds en krypterad satellitsignal. Signalen påverkas inte av avsiktliga störningar eller klimat-
störningar på samma sätt som de nuvarande öppna satellitsignalerna. Transport- och kommu-
nikationsverkets mål är att Finland ska ha beredskap att ta i bruk PRS-tjänsten genast när 
tjänsten är tekniskt tillgänglig 2020. Europeiska unionens PRS-beslut 1104/2011/EC förutsät-
ter att varje medlemsland som tänker utnyttja PRS-tjänsten inrättar en nationell PRS-
myndighet. 

Cybersäkerhetscentret övervaka och styr även integritetsskyddet vid elektronisk kommunikat-
ion. Det sköter också uppgifter i anslutning till informationssäkerhetsstandardiseringen.

RP 61/2018 rd



86

Enligt 2 mom. svarar Cybersäkerhetscentret för egen del för kommunikationssäkerheten samt 
för den tekniska utvecklingen och störningsfriheten inom sektorn (2 § 1 mom. 1 punkten). 
Dessutom sörjer Cybersäkerhetscentret för den egna beredskapen inför störningar under nor-
mala förhållanden och i undantagsförhållanden, främjar och övervakar funktionssäkerheten i 
trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt stöder inom sitt verksamhetsom-
råde samhällets allmänna beredskap inför störningar under normala förhållanden och i undan-
tagsförhållanden (2 § 1 mom. 13 punkten).

Enligt 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket producera offentligrättsliga prestat-
ioner eller prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder för Cybersäkerhetscent-
rets uppgifter enligt 1 mom., samt ingå avtal om produktionen av dessa prestationer.

Försörjningsberedskapscentralen och finansministeriet finansierar en betydande del av Cy-
brsäkerhetscentret  vid Transport- och kommunikationsverkets CERT-verksamhet. Cybersä-
kerhetscentret producerar även i fortsättningen informationssäkerhetstjänster på basis av avtal 
för statsförvaltningen och företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen.

2 kap. Transport- och kommunikationsverkets organisation och ledning

4 §. Ledning och personal. I paragrafen föreskrivs om verkets ledning och grunderna är den 
interna organiseringen. Enligt 1 mom. leds verket av generaldirektören. Transport- och kom-
munikationsverkets generaldirektör utnämns av statsrådet. Bestämmelser om generaldirektö-
rens mandattid finns i 9 a § i statstjänstemannalagen (750/1994). Generaldirektören svarar för 
att verkets verksamhet utvecklas och är resultatrik och för att resultatmålen nås. Till generaldi-
rektörens viktigaste uppgifter hör således att leda verkets hela verksamhet och organiseringen 
av verksamheten i enlighet med målen för verksamhetsområdet och verket.

I 2 mom. föreskrivs att generaldirektören beslutar om Transport- och kommunikationsverkets 
övriga organisation. Generaldirektören utnämner eller anställer annan personal, om inte något 
annat bestäms i arbetsordningen.

I 3 mom. föreskrivs att närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av dess 
uppgifter, behörighetsvillkor för andra tjänster vid ämbetsverket än tjänsten som generaldirek-
tör, förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och övriga ärenden som gäller per-
sonalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §. Cybersäkerhetscentret. Enligt paragrafen finns vid verket det i organisatoriskt och funkt-
ionellt hänseende fristående Cybersäkerhetscentret som är direkt underställt generaldirektören 
och sköter informationssäkerhetsuppgifter av nationell betydelse. Centrets ställning bygger di-
rekt på bestämmelserna i denna lag. Avsikten är att behålla det nuvarande Cybersäkerhetscent-
ret som en funktionellt fristående, men enhetlig helhet även vid det nya Transport- och kom-
munikationsverket. Verkets generaldirektör ska inte kunna förändra Cybersäkerhetscentrets 
ställning genom verkets arbetsordning som generaldirektören utfärdar med stöd av 8 §. Likaså 
föreskrivs det i lag att Cybersäkerhetscentret är funktionellt fristående från det övriga Trans-
port- och kommunikationsverket. Sålunda kan centrets eller dess delars verksamhet inte spri-
das ut i det nya verket och centrets delar kan inte placeras vid verkets olika verksamhetsområ-
den eller enheter.

Cybersäkerhetscentrets verksamhet ska ordnas så flexibelt och självständigt som möjligt. I 
synnerhet frågor i anslutning till centrets verksamhet som ska behandlas operativt bör avgöras 
omedelbart. Dessutom ska informationen och beslutsfattandet i anslutning till kränkningar av 
informationssäkerheten vara snabb och effektiv. Beslutsfattandet i anslutning till situations-
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ledningen över cybersäkerheten, den nationella och internationella samordningen samt in-
formationsbytet och publikationer ska vara smidigt och snabbt.

För att centret ska få behålla sin organisatoriskt och funktionellt fristående ställning från det 
övriga Transport- och kommunikationsverket talar också det faktum att Cybersäkerhetscentret 
är en känd och betrodd samarbetspart i många internationella nätverk. Information om aktuella 
hot och fenomen som erhålls via nätverken är nödvändig för att säkerställa den nationella cy-
bersäkerheten. Om informationen saknas försämras den nationella observationsförmågan och 
förmågan att producera en lägesbild avsevärt. Man har fått många internationella exempel på 
att okontrollerade förändringar i det nationella informationssäkerhetsansvaret och organise-
ringen av det har lett till att man hamnat utanför förtroendenätverken.

Cybersäkerhetscentret ska arbeta förvaltningsövergripande och flexibelt. Med förvaltningsö-
vergripande verksamhet avses att centret även i det nya verket ska fortsätta sin verksamhet så 
att det erbjuder alla samhällssektorer sina tjänster. Det ska fortsätta att samarbeta med olika 
myndigheter och aktörer. Till Cybersäkerhetscentrets nuvarande nationella samarbetsparter 
hör bland annat inrikesministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, Försörjningsbered-
skapscentralen, Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Med en flexibel verksamhet avses i momentet att Cybersäkerhetscentrets verksamhet ska an-
passa sig snabbt till störningar, avvikelser och förändringar i dess omvärld. Centret ska också 
kunna beakta de varierande kundbehoven hos olika samhällsaktörer och sektorer. Det måste 
ses till att Cybersäkerhetscentret är pålitligt, att verksamheten fortsätter och att centret har 
operativa verksamhetsförutsättningar.

I Cybersäkerhetscentrets verksamhet förenas olika nationella säkerhetsmyndighetsuppgifter 
som gäller datakommunikation samt uppgiften som datasäkerhetskontaktpunkt, vilket möjlig-
gör betydande synergifördelar, även internationellt sett. Exempelvis när centret bereder in-
formationssäkerhetsbestämmelser eller övervakar att de iakttas, kan centret utnyttja sin sär-
skilda sakkunskap om aktuella informationssäkerhetsfenomen.  Å andra sidan kan centret ut-
nyttja sina myndighetsbefogenheter för att skydda mot informationssäkerhetshot och dämpa 
de negativa konsekvenserna av sådana. Detta ligger också till grund för att det föreslås att Cy-
bersäkerhetscentret ska ha en organisatoriskt och funktionellt fristående ställning.

Transport- och kommunikationsverkets roll som säkerhetsmyndighet enligt lagen om internat-
ionella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (NCSA) ställer betydande säkerhetskrav 
på Cybersäkerhetscentret vad gäller såväl teknisk som personell och fysisk säkerhet. En tro-
värdig skötsel av NCSA-uppgifterna förutsätter att centret har en oberoende och självständig
ställning, eftersom verksamheten kan utvärdera även Transport- och kommunikationsverkets 
egna informationssystem. I anslutning till NCSA-verksamheten och de internationella inform-
ationssäkerhetsförpliktelserna har Cybersäkerhetscentret tillgång till flera, mycket högt klas-
sade internationella informationssystem. Dessa system och NCSA-verksamheten förutsätter 
säkerhetsarrangemang som uppfyller nationella och internationella säkerhetskrav, och som 
förutsätts för information med klassificeringsanteckningen skyddsnivå III och skyddsnivå ST 
II och för nivåerna EU-C, EU-S, Nato-C och Nato-S enligt internationella säkerhetsklassifice-
ringsanteckningar. EU och Nato kontrollerar med jämna mellanrum att säkerhetskraven är 
uppfyllda. Samma säkerhetskrav gäller för verksamheten som PRS-myndighet. 

6 §. Regleringsorgan för järnvägssektorn. Enligt paragrafen finns i anslutning till verket ett 
oberoende och självständigt regleringsorgan för järnvägssektorn, om vars ställning, beslutan-
derätt och uppgifter föreskrivs separat i till exempel järnvägslagen (304/2011) och avsnitt 4 i 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt 
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järnvägsområde. Regleringsorganet för järnvägssektorn ska följa, övervaka och främja att 
järnvägsmarknaden är funktionsduglig, rättvis och icke-diskriminerande. Regleringsorganet 
ska i synnerhet säkerställa att förfarandena för att bevilja nyttjanderätt till järnvägsnätet och 
avgifterna för nyttjanderätten, de tjänster som tillhandahålls aktörer inom järnvägssektorn och 
prissättningen av dem samt beskrivningen av järnvägsnätet är icke-diskriminerande och mots-
varar de krav som ställs i lagstiftningen. Regleringsorganets tillsyn riktar sig alltså i hög grad 
mot järnvägsinfrastrukturen (järnvägsnätet och anläggningar för tjänster) samt mot de aktörer 
som förvaltar den. I denna roll kan regleringsorganet antingen på eget initiativ eller på initiativ 
av den som bedriver järnvägstrafik, den som ansöker om bankapacitet, ett företag som behö-
ver utbildningstjänster, en infrastrukturförvaltare, den som upprätthåller anläggningar för 
tjänster eller någon annan tjänsteleverantör eller en i lagen om transportservice (320/2017) av-
sedd behörig myndighet åta sig att pröva och avgöra problem som hänför sig till järnvägs-
marknadens funktion inom ramen för järnvägslagens bestämmelser. Unionslagstiftningen för-
utsätter att myndigheternas ansvar är klart angivna och differentierade och i synnerhet att re-
gleringsorganets självständighet och oberoende är tryggat.

7 §. Beslutanderätt. I 1 mom. bestäms om generaldirektörens beslutanderätt. Generaldirektö-
ren har allmän befogenhet att avgöra ärenden som det inte bestäms eller föreskrivs att ska av-
göras av någon annan tjänsteman. Generaldirektören har befogenhet att bestämma att ett 
ärende som enligt arbetsordningen hör till generaldirektörens beslutanderätt ska avgöras av 
någon annan tjänsteman. Å andra sidan har generaldirektören också befogenhet att i enskilda 
fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av en underlydande 
tjänsteman. Generaldirektören får dock inte avgöra ett ärende som enligt lag eller arbetsord-
ningen omfattas av regleringsorganet för järnvägssektorns behörighet, om vilket det föreskrivs 
närmare i 13 kap. i järnvägslagen (304/2011). Generaldirektören ska inte heller kunna överta 
avgörandet av ett ärende som gäller Cybersäkerhetscentrets internationella förpliktelser som 
gäller informationssäkerhet, dess bedömningar av myndigheternas informationssystem eller 
datakommunikationssystem eller godkännande av bedömningsorgan. Om dessa föreskrivs 
närmare i följande lagar: lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäker-
het (588/2004), säkerhetsutredningslagen (726/2014), lagen om bedömningsorgan för inform-
ationssäkerhet (1405/2011) samt lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndig-
heternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011).

Närmare bestämmelser om de saker som räknas upp i 2 mom. utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

8 §. Arbetsordning. På samma sätt som i lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) och i 
statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004) ges Transport- och kom-
munikationsverkets generaldirektör rätt att utfärda verkets arbetsordning. Avsikten är att gene-
raldirektören beslutar om verkets organisation och annan organisering av den interna förvalt-
ningen. I enlighet med detta bestäms det i den av generaldirektören utfärdade arbetsordningen 
om ämbetsverkets organisation, utövande av beslutanderätten och annan organisering av den 
interna förvaltningen.

3 kap. Särskilda bestämmelser

9 §. Överföring av vissa biträdande uppgifter. I 1 mom. föreskrivs om möjlighet att för att 
ordna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att verkets kärnuppgifter blir 
skötta avtala om att vissa uppgifter som hänför sig till rådgivningstjänster, kundtjänster och 
dokumentservice som inte innebär betydande utövning av offentlig makt ska anförtros privata 
eller offentliga tjänsteleverantörer. Med de uppgifter som beskrivs i paragrafen avses till ex-
empel förmedling av information till medborgare, rådgivning i anslutning ansökningsförfaran-
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den, registerföring, lagstiftning och anvisningar, mottagning av dokumentbeställningar, be-
handling av beställningar och utlämnande av uppgifter, mottagning av ansökningar handlingar 
och registeranmälningar, registrering av uppgifter, sändande av dokument för digitalisering 
och arkivering till verket, produktion av intyg, dokument och identifieringsmärken och över-
lämnande av dem till kunden samt mottagning av kort och tillstånd som ska lämnas tillbaka, 
insamling och förmedling till verket av avgifter som hänför sig till uppgifterna, mottagning av 
behörighetsexamina för radioamatörs- och sjöradiokommunikation och utfärdande av behö-
righetsintyg, och andra motsvarande tekniska uppgifter. Det handlar om rutinmässiga, biträ-
dande stöduppgifter, som inte är förenade med någon betydande utövning av offentlig makt. 
Tjänsteleverantörer ska inte kunna sköta uppgifter som åläggs i myndigheter i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till exempel fatta i 14 § i den lagen av-
sedda beslut om att en handling lämnas ut. Sådana uppgifter ska skötas av verket. Tjänsteleve-
rantörer får inte heller behandla sådana ansökningar eller registeranmälningar, som är före-
nade med bedömning av om villkoren för registrering och beviljande av tillstånd är uppfyllda 
eller slutlig avregistrering av ett transportmedel, utan ärendet ska överföras till Transport- och 
kommunikationsverket för avgörande. 

Överföringen av uppgifter kan genomföras genom antingen avtal eller förvaltningsbeslut samt 
kombineras med andra tjänster som Transport- och kommunikationsverket upphandlar. På 
överföringen av tjänsteuppgifter tillämpas utöver denna lag bland annat avdelning IV 4 kap. i 
lagen om transportservice (320/2017), 31 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommuni-
kation (917/2014) och körkortslagen (326/2011).

Paragrafen uppfyller kravet i 124 § i grundlagen (731/1999) att offentliga förvaltningsuppgif-
ter kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, Om det be-
hövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri-
och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Grundlagsutskottet har 
ansett att uppgiften att bistå en myndighet genom avtal kan överföras på andra än myndigheter
(GrUU 11/2006 rd, s. 2). Med offentliga tjänsteleverantörer avses till exempel ämbetsverk och 
inrättningar. Grundlagsutskottet har konstaterat att det inte är oproblematiskt att genom avtal 
föra över en förvaltningsuppgift som anförtrotts en myndighet till en annan myndighet. Enligt 
grundlagens 21 § om att var och en har rätt att få sin sak behandlad av en domstol som är be-
hörig enligt lag och enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga 
på lag och lag noggrant ska iakttas i all offentlig verksamhet. När det främst är fråga om ser-
vice som kan jämställas en offentlig förvaltningsuppgift har det dock inte funnits något hinder 
för en överföring. (GrUU 11/2004 rd, s. 2.)

I 3 mom. föreskrivs att tjänsteleverantörer ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar samt till-
räcklig kompetens för att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. En person som sköter biträ-
dande uppgifter handlar dessutom under straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon sköter 
uppgifter som avses i paragrafen. 

Bestämmelser om skadeståndsansvar för en person som sköter dessa uppgifter finns i skade-
ståndslagen (412/1974). Vid skötseln av uppgifter som avses i bestämmelsen ska dessutom 
förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndighet-
ernas verksamhet (621/1999) iakttas.

10 §. Företrädande av staten. I paragrafen föreskrivs att det är Transport- och kommunikat-
ionsverkets uppgift att bevaka statens rätt och fördel i domstolar och myndigheter. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen kärar och svarar Transport- och kommunikationsverket på statens 
vägnar samt bevakar vid domstolar och hos myndigheter statens rät och fördel i de ärenden 
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som gäller verkets uppgiftsområde och på andra ställen än i landskapet Åland i sådana ärenden 
för vilka ingen behörig myndighet föreskrivs separat.

1.2 Lagen om ändring av lagen om Trafikverket

Lagen om Trafikverket 862/2009

Lagens rubrik ändras till lagen om Trafikledsverket.

1 kap. Trafikledsverkets ställning och uppgifter

1 §. Verksamhetsområde. Paragrafens rubrik ändras. I paragrafen föreskrivs om Trafikleds-
verkets ställning och verksamhetsidé. Enligt 1 mom. är verket ett ämbetsverk på centralnivå 
inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. I paragrafen föreskrivs om Trafikleds-
verkets uppgifter på allmän nivå.   Uppgifternas innehåll regleras mera ingående i 2 § samt i 
substanslagstiftningen. Paragrafen avspeglar förändringarna i Trafikverkets nuvarande uppgif-
ter. Fokus i ämbetsverkets verksamhet ska ligga på uppgifter i anslutning till underhåll och ut-
veckling av trafiklederna samt omsorg om deras funktion i stället för mera övergripande om-
sorg om servicenivån inom hela trafiken. Verkets uppgift i egenskap av den som underhåller 
trafiklederna är att utveckla trafiklederna så att det genom sin verksamhet främjar hela trafik-
systemets funktion med beaktande av de möjligheter och förväntningar som den nya tekniken 
medför samt trafiksäkerheten, verksamhetsförutsättningarna för landets olika regioner och för 
näringslivet samt hållbar utveckling.

Ett fungerande trafiksystem är en av samhällets grundpelare. Utgångspunkten för omsorgen 
om trafikledsförmögenheten är kundernas och samhällets behov och förväntningar. Föregri-
pande och riskbaserad verksamhet betyder förutom att man aktivt följer trafik- och transport-
sektorn och att man smidigt och i rätt tid anpassar verksamheten till förändringarna inom sek-
torn även omfattande samarbete med olika aktörer för att utveckla trafiksystemet. Genom fö-
regripande och riskbaserad verksamhet eftersträvas effektivare verksamhet och ändamålsen-
ligare resultat. Verket ska se till att uppgifterna om trafikleder är ajour och säkerställa att de 
trafikleder och trafikledskonstruktioner som det förvaltar bibehålls i ett skick som motsvarar 
samhällets behov även på längre sikt.

Enligt 2 mom. framhävs kundernas behov samt utnyttjandet av sakkunskap om trafik, trans-
porter och kommunikation i ämbetsverkets verksamhet. Verket ska bedriva en föregripande
verksamhet som är kunskaps- och riskbaserad samt interaktiv. Resurserna ska allokeras i rätt 
tid och ändamålsenligt, också utifrån riskbedömningar så att den verksamhet som verket be-
driver kan motiveras även med avseende på dess samhällseffekt.

I 3 mom. föreskrivs om verkets verksamhetsområde. Verket är ett ämbetsverk på centralnivå 
inom statsförvaltningen, som har hela landet som sitt verksamhetsområde, om inte något annat 
föreskrivs separat. Sålunda är Trafikledsverket ett riksomfattande ämbetsverk vars verksam-
hetsområde i princip omfattar även landskapet Åland. För landskapet Ålands del bestämmer 
självstyrelselagen för Åland vilka av ämbetsverkets uppgifter som hör till statens uppgiftsom-
råde i landskapet Åland.

2 §. Uppgifter. Paragrafens rubrik ändras. Staten äger fortfarande vägarna, järnvägarna och 
farlederna. Trafikledsverket förvaltar dem för statens räkning. Enligt 1 mom. 1 punkten svarar 
verket för statens väg- och bannät samt farleder. För landsvägarnas del innebär förvaltningen 
innehav av hela landsvägsnätet, trots att den regionala väghållningen överförs på landskapen 
den 1 januari 2020. Med bannätet avses det statliga bannätet som verket förvaltar. Med farle-
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der avses de havs- och insjöfarleder som för närvarande förvaltas av verket. Det är Trafikleds-
verkets uppgift att svara för utvecklingen av de trafikledsnätverk som det förvaltar och för 
samordningen av den verksamhet som gäller dem. Trafikledsverkets uppgift är att utveckla 
trafikledsnätets fysiska och digitala infrastruktur, samordningen av den verksamhet som gäller 
dem och att främja automatiseringen av trafik och transporter i egenskap av den som förvaltar 
trafikledsnätet. Verket ombesörjer också den forsknings- och utvecklingsverksamhet som syf-
tar till att förbättra säkerheten i trafiksystemet, utnyttja nya underhålls- och byggnadsmetoder, 
automatisering samt till att minska de miljöolägenheter som orsakas av trafiken. Verksamhet-
en stöder trafikledsnätets tillstånd och utveckling samt förenhetligande i Finland. Forsknings-
och utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med förvaltningsområdet och andra aktörer. De 
uppgifter som nämns i momentet motsvarar de uppgifter som Trafikverket skött tidigare och 
således förändras inte nuläget för deras del.

Enligt 2 punkten hör det till verkets uppgifter att begränsa de miljöolägenheter som orsakas av 
trafiken. Det är fråga om en ny lagstadgad uppgift för verket, även om verket i sin verksamhet 
beaktat minskandet och begränsandet av miljöolägenheter. Verket ska meddela behövliga an-
visningar om åtgärder gällande trafikledshållningen som främjar miljöskyddet och minskar de 
miljöolägenheter som trafiken medför.

Enligt 3 punkten svarar verket för organisering av trafikledningen. Med trafikledning avses 
här att följa trafiken och trafikförhållandena i realtid, att informera om trafiken samt att leda 
trafiken operativt inklusive att hantera störningar. Ansvaret gäller anskaffning av sådana VTS-
tjänster som avses i lagen om fartygstrafikservice, organisering av den trafikledning som före-
skrivs i järnvägslagen samt ledning i realtid av vägtrafiken, med samma innehåll som Trafik-
verket för närvarande genomför dessa uppgifter. Eftersom den trafikledning avseende olika 
trafikformer som för närvarande ingår i verkets verksamhet kommer att differentieras och en-
ligt planerna ska bolagiseras i samband med denna ämbetsverksreform, framhävs genom 
denna uppgift att ansvaret blir kvar hos Trafikledsverket. Verket ombesörjer organiseringen av 
trafikledningen genom att ingå omfattande avtal med leverantörer av trafikledningstjänster. I 
dessa avtal kan verket inkludera även ombesörjande av försvars- och säkerhetsförvaltningens 
specialuppgifter samt trafikledning i trafikledsnätet på landskapens område.

Trafikledningsuppgifter har inte betraktats som offentliga förvaltningsuppgifter och inte som 
faktiska förvaltningsuppgifter. I motiveringen till regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002 rd, 
s. 50) konstateras att ”faktiska förvaltningsåtgärder, t.ex. undersöknings- och planeringsåtgär-
der, som inte syftar till att ett beslut skall tas och inte är beredning av ett beslut är inte förvalt-
ningsärenden. Detsamma gäller hållande av lektioner, utförande av vårdåtgärder, byggande av

landsvägar eller järnvägar, styrning av trafiken eller städning av ämbetsverk. Faktiska förvalt-
ningsåtgärder kan dock föregås av ett förvaltningsbeslut om att sådana åtgärder skall vidtas. 
Således är t.ex. ett beslut om intagning för vård mot patientens vilja ett sådant förvaltningsä-
rende som avses i förvaltningslagen.”

Enligt 4 punkten är det verkets uppgift att främja digitaliseringen och automatiseringen av tra-
fiktjänster och trafiksystem. Detta är en ny uppgift och den avspeglar förändringen i omvärl-
den och behovet av att utveckla trafikledsinfrastrukturen så att den kan ta emot den allt bre-
dare automatiseringen. Verket kan genom att utveckla sin egen verksamhet och köpa tjänster 
skapa en fungerande livsmiljö för nya trafiktjänster.

I 5 punkten avses med viktiga vägprojekt projekt över landskapsgränserna som är godkända 
av riksdagen och namngivna i statsbudgeten samt projekt som är viktiga för det nationella tra-
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fiksystemet. I egenskap av beställarämbetsverk ska verket på samma sätt som för närvarande 
för egen del upphandla planerings-, byggnads- och underhållsuppgifter som gäller trafikleder-
na genom konkurrensutsättning. Verket svarar också för servicenivån inom trafikledsnätet.

Enligt 6 punken ska verket i egenskap av förvaltare av trafiklederna svara för styrningen, sam-
arbetet och avtalsregleringen i fråga om väghållningen tillsammans med landskapen och deras 
samarbetsområden samt genom att styra upphandlingen av tjänster i landskapen. Härigenom 
säkerställs en tillräckligt enhetlig servicenivå inom väghållningen samt att väghållningsmark-
naden utvecklas och tjänsteleverantörerna behandlas rättvist i landet. Närmare bestämmelser 
om styrningen, samarbetet och avtalsregleringen intas i landsvägslagen.

Enligt 7 punkten ska Trafikledsverket svara och administrera datalager som gäller trafikleder, 
till exempel det nationella väg- och gatuinformationssystemet (Digiroad). Dessutom ska Tra-
fikledsverket sörja för samarbetet och avtalsregleringen i fråga om trafik- och trafikledsdata 
tillsammans med landskapet. Genom denna skrivning genomförs bestämmelserna om in-
samling av data i 6 § 1 mom. 14 punkten i landskapslagen, vilken som bäst behandlas i riks-
dagen.

I 8 punkten bestäms om den uppgift som ingår även i den gällande lagen att sörja för upphand-
lingen av isbrytartjänster samt för beslut om dispenser under assistansperioden för vintersjö-
farten och om assistansbegräsningarna. Trafikledsverket konkurrensutsätter isbrytartjänsterna 
samt svarar för samarbetet med grannländerna (i synnerhet Sverige och Ryska federationen).

Enligt 9 punkten spelar verket i egenskap av beställare av jord- och vattenbyggnadsarbeten 
fortfarande en central roll som aktör inom denna byggnadsbransch. Genom att utveckla upp-
handlingsverksamheten, inklusive till exempel kostnadshanteringen i infrastrukturprojekt, på-
verkar man utvecklingen i hela branschen.  En fungerande marknad främjas även i fortsätt-
ningen genom att verket lämnar ut data som det samlat in för sin verksamhet i enlighet med 
principerna för öppen data (till tjänsteleverantörerna). Verket främjar också utvecklingen av 
tjänsteleverantörernas specialkompetens i anslutning till verkets ansvar. Närmare bestämmel-
ser om hantering och utlämnande av data som verket samlar in intas i lagen om transportser-
vice (320/2017).

I 10 punkten åläggs Trafikledsverket beredskapsskyldig som gäller störningar under normala 
förhållanden samt undantagsförhållanden. Avsikten är att klarlägga trafikförvaltningens be-
redskapsskyldighet genom att ta in en bestämmelse om saken i 9 punkten. Trafikledsverket 
ska genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamheten vid störningar under normala 
förhållanden eller under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder sörja för att dess 
egen verksamhet fortsätter så ostörd som möjligt vid störningar under normala förhållanden 
samt under undantagsförhållanden och möjliggör att samhället, försörjningsberedskapen och 
försvaret fungerar inom det egna verksamhetsområdet. Dessutom främjar verket samhällets 
beredskap för störningar och undantagsförhållanden inom det egna verksamhetsområdet. Som 
exempel på beredskapsverksamhet kan nämnas beredskaps-, kontinuitets- och återhämtnings-
planer samt förberedelser som vidtagits med tanke på undantagsförhållanden, varmed avses 
till exempel tekniska och strukturella lösningar. Med andra åtgärder avses till exempel utbild-
ning och övningar samt reservering av utrymmen och kritiska resurser. Planering av kommu-
nikation och datakommunikation är också en del av beredskapen.

Trafikledsverket ska dessutom säkerställa att, i den mån det är fråga om tjänster som skaffas 
från utomstående aktörer, det i upphandlingsavtalen intas behövliga bestämmelser om att de 
köpta tjänsterna ska tryggas vid störningar och under undantagsförhållanden. Ett centralt in-
slag i beredskapen är att meddela beredskapsanvisningar. Trafikledsverket ska följa föränd-
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ringar i omvärlden som inverkar på säkerheten och bedöma deras eventuella konsekvenser för 
beredskapen.

Enligt 11 punkten ska Trafikledsverket värna om och vårda kulturhistoriskt värdefulla fastig-
hetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som det innehar.

Enligt 2 mom. ska Trafikledsverket vara sakkunnig i trafikledshållning och innehavare av tra-
fikledsegendom. Verket ska svara för inriktningen och prioriteringen av samt tidtabellen för 
åtgärder som gäller trafiklederna inom ramen för de anslag som anvisats det med beaktande av 
såväl den nationella planen som landskapens planer för trafiksystemet. Det ska även i fortsätt-
ningen vara kommunikationsministeriets uppgift att styra trafiksystemarbetet på strategisk 
nivå. Ministeriet svarar också för utarbetandet av den nationella planen för trafiksystemet. 
Transport- och kommunikationsverket ska svara för det allmänna utvecklandet av trafiksyste-
met, den offentliga persontrafiken och datalagren. Det förberedande och regionala samarbetet 
mellan trafiken och markanvändningen och trafikledshållningen ska placeras vid Trafikleds-
verket, som stöder utarbetandet av den nationella planen för trafiksystemet. En viktig uppgift 
för Trafikledsverket är att i egenskap av den som underhåller trafiklederna svara för samord-
ningen av det åtgärder som rikta som trafiklederna för olika trafikformer. Med samordning av 
trafik och markanvändning avses deltagande som sakkunnigämbetsverket i utarbetandet av 
landskaps-, general- och detaljplaner. Trafiksystemarbetet förutsätter närmare samarbete än 
förr mellan kommunikationsministeriet och ämbetsverken samt samarbete med landskapen 
och kommunerna.

I 3 mom. regleras Trafikledsverkets möjligheter att inom ramen för sina befogenheter ingå in-
ternationella fördrag av teknisk karaktär och delta i internationellt samarbete.

Enligt 4 mom. ska Trafikledsverket även sörja för andra sådana uppgifter som det har enligt 
separata bestämmelser.

2 kap. Trafikledsverkets organisation och ledning

3 §. General direktör. Paragrafens rubrik ändras. I paragrafen föreskrivs om verkets ledning 
och om grunderna för den inre organiseringen.

Enligt 1 mom. leds verket av generaldirektören. Trafikledsverkets generaldirektör utnämns av 
statsrådet, på samma sätt som Trafikverkets generaldirektör utnämndes (Lagen om Trafikver-
ket 862/2009, 3 §). Generaldirektören ska svara för att verkets verksamhet utvecklas och är re-
sultatrik och för att resultatmålen nås. Till generaldirektörens viktigaste uppgifter hör således 
att leda verkets hela verksamhet och organisera funktionerna i enlighet med de mål som satts 
för verkets verksamhetsområde och för verket. Denna skrivning har nästan samma innehåll 
som vad som bestämts om verksamheten vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

I 2 mom. föreskrivs att beslut om Trafikledsverkets övriga organisation fattas av generaldirek-
tören. Generaldirektören utnämner eller anställer annan personal, om inte något annat bestäms 
i arbetsordningen.

I 3 mom. föreskrivs att genom statsrådets förordning utfärdas närmare bestämmelser om led-
ningen av verket och skötseln av dess uppgifter, behörighetsvillkor för andra tjänster vid äm-
betsverket än tjänsten som generaldirektör, förordnande av ställföreträdare för generaldirektö-
ren och övriga ärenden som gäller personalen genom förordning av statsrådet.
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4 §. Närmare bestämmelser. Paragrafens rubrik ändras. I 1 mom. bestäms om generaldirektö-
rens beslutanderätt. Generaldirektören har allmänna befogenheter att avgöra de ärenden som 
det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen fastställts att ska avgöras av någon annan tjäns-
teman. Generaldirektören har befogenhet att i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett 
ärende som annars skulle avgöras av en underlydande tjänsteman.

Enligt 2 mom. ska närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärenden vid 
verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §. Arbetsordning. På samma sätt som i lagen om Trafikverket ges Trafikledsverkets general-
direktör rätt att utfärda verkets arbetsordning. Avsikten är att generaldirektören beslutar om 
ämbetsverkets organisation och annan organisering av den interna förvaltningen. I enlighet 
med detta bestäms det i den av generaldirektören utfärdade arbetsordningen om ämbetsverkets 
organisation, utövande av beslutanderätten och annan organisering av den interna förvaltning-
en.

3 kap. Särskilda bestämmelser

6 §. Övergångsbestämmelser om uppgifterna. Paragrafens rubrik och innehåll ändras. I 1 
mom. föreskrivs om möjlighet att för att ordna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och 
säkerställa att verkets kärnuppgifter blir skötta avtala om att vissa uppgifter som inte innebär 
utövning av beslutanderätt anförtros privata eller offentliga tjänsteleverantörer. Med de upp-
gifter som beskrivs i paragrafen avses till exempel dokumentserviceuppgifter, rådgivnings-
uppgifter och förvaltningsserviceuppgifter, biträdande terränguppgifter i anslutning till till-
stånds- och andra uppgifter som ankommer på väghållaren eller barnnätsförvaltaren samt upp-
gifter i anslutning till markförvärv och inlösen. Det handlar om rutinmässiga, biträdande stöd-
uppgifter. Tjänsteleverantörer ska inte kunna sköta uppgifter som åläggs i myndigheter i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till exempel fatta i 14 § i den lagen 
avsedda beslut om att en handling lämnas ut. Sådana uppgifter ska skötas av verket. Överfö-
ringen av uppgifter kan genomföras genom antingen avtal eller förvaltningsbeslut samt kom-
bineras med andra tjänster som Trafikledsverket upphandlar.

Trafikledningsuppgifter och byggande av landsvägar och järnvägar har inte betraktats som of-
fentliga förvaltningsuppgifter och inte som faktiska förvaltningsuppgifter. I motiveringen till 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring 
av förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002 rd, s. 50) konstateras att ”faktiska förvaltningsåtgär-
der, t.ex. undersöknings- och planeringsåtgärder, som inte syftar till att ett beslut skall tas och 
inte är beredning av ett beslut är inte förvaltningsärenden. Detsamma gäller hållande av lekt-
ioner, utförande av vårdåtgärder, byggande av landsvägar eller järnvägar, styrning av trafiken
eller städning av ämbetsverk. Faktiska förvaltningsåtgärder kan dock föregås av ett förvalt-
ningsbeslut om att sådana åtgärder skall vidtas. Således är t.ex. ett beslut om intagning för 
vård mot patientens vilja ett sådant förvaltningsärende som avses i förvaltningslagen.”

Paragrafen uppfyller kravet i 124 § i grundlagen (731/1999) att offentliga förvaltningsuppgif-
ter kan anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, Om det be-
hövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri-
och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Grundlagsutskottet har 
ansett att uppgiften att bistå en myndighet genom avtal kan överföras på andra än myndigheter
(GrUU 11/2006 rd, s. 2). Med offentliga tjänsteleverantörer avses till exempel ämbetsverk och 
inrättningar. Grundlagsutskottet har konstaterat att det inte är oproblematiskt att genom avtal 
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föra över en förvaltningsuppgift som anförtrotts en myndighet till en annan myndighet. Enligt 
grundlagens 21 § om att var och en har rätt att få sin sak behandlad av en domstol som är be-
hörig enligt lag och enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga 
på lag och lag noggrant ska iakttas i all offentlig verksamhet. När det främst är fråga om ser-
vice som kan jämställas en offentlig förvaltningsuppgift har det dock inte funnits något hinder 
för en överföring. (GrUU 11/2004 rd, s. 2.) 

Enligt 2 mom. kan Trafikledsverket komma överens med landskapet om överföring av till-
ståndsuppgifter inom väghållningen till det berörda landskapet reller till väghållningsområdet. 
För närvarande sköts dessa tillståndsuppgifter vid NTM-centralerna, i synnerhet NTM-
centralen i Birkaland. Närmare bestämmelser om dessa tillståndsuppgifter finns i landsvägsla-
gen (503/2005). De tillståndsuppgifter som uppräknas i momentet är av teknisk och regional 
karaktär, och de är inte förenad med utövning av betydande offentlig makt. Därför är det mo-
tiverat att Trafikledsverket vid behov kan anförtro landskapen sådana uppgifter. Detta moment 
träder i kraft den 1 januari 2020 när landskapen officiellt inleder sin verksamhet.

I 3 mom. föreskrivs att Trafikledsverket kan anförtro landskapet offentliga uppgifter eller av 
landskapet överta offentliga uppgifter på det sätt som föreskrivs i lagen om flyttning av fordon
(828/2008). Avsikten är att Trafikledsverket kan avtala med landskapen om skötseln av dessa
uppgifter, antingen så att landskapet sköter en offentlig uppgift som ankommer på Trafikleds-
verket, t.ex. flyttning av ett fordon och beslutsfattandet i samband med den, eller tvärtom.
Detta moment träder i kraft den 1 januari 2020 när landskapen officiellt inleder sin verksam-
het.

I 4 mom. föreskrivs att tjänsteleverantörer ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar samt till-
räcklig kompetens för att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. En person som sköter biträ-
dande uppgifter handlar dessutom under straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon sköter 
uppgifter som avses i paragrafen. 

Enligt 5 mom. föreskrivs det om skadeståndsansvar för en person som sköter dessa uppgifter i 
skadeståndslagen (412/1974).

7 §. Övergångsbestämmelser som gäller personalen. Paragrafens rubrik och innehåll ändras. I
paragrafen föreskrivs att det är Trafikledsverkets uppgift att bevaka statens rätt och fördel i 
domstolar och myndigheter. Enligt den föreslagna bestämmelsen kärar och svarar Trafikleds-
verket på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och hos myndigheter statens rät och för-
del i de ärenden som gäller verkets uppgiftsområde och på andra ställen än i landskapet Åland 
i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet bestäms separat.

1.3 Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och 
omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde

1 §. Lagar som träder i kraft. I paragrafen ingår de bestämmelser som berör ämbetsverksre-
formen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt bolagiseringen av trafik-
ledningstjänsterna. Genom den föreslagna lagen träder ungefär hundra lagar i kraft. Avsikten 
är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Vissa av de lagar som införs genom denna 
lag innehåller också separat införandereglering.
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Strävan har varit att så heltäckande och komplett som möjligt ändra de speciallagar som gäller 
ovannämnda uppgifter som överförs på Transport- och kommunikationsverket genom de lagar 
som nämns i paragrafen. Separata regeringspropositioner har överlämnas i fråga om vägtrafik-
lagen (RP 180/2017 rd) och landsvägslagen (RP 45/2018 rd). Eftersom det finns rikligt med 
specialreglering om de uppgifter som överförs på Transport- och kommunikationsverket, är 
det möjligt att någon enstaka bestämmelse om någon uppgift som hör till Transport- och 
kommunikationsverkets uppgiftsområde inte har ändrats. Av denna orsak ska den föreslagna 
införandelagens bestämmelser gälla inte bara de lagar enligt 1 § som införs genom denna lag, 
utan också sådana uppgifter som hör till Transport- och kommunikationsverkets uppgiftsom-
råde och som överförs på Transport- och kommunikationsverket, trots att en enstaka uppgifts-
specifik specialbestämmelse som gäller dem eventuellt inte har ändrats.

2 §. Lagar som upphävs. Paragrafen innehåller bestämmelser om de lagar som upphävs genom 
den föreslagna lagen. Genom den föreslagna lagen upphävs lagen om Trafiksäkerhetsverket, 
lagen om kommunikationsförvaltningen, statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket 
(865/2009) och statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004). Enligt 
ikraftträdandebestämmelsen i 12 § ska 2 § träda i kraft den 1 januari 2019.

I och med att de föreslagna lagarna upphävs läggs de statliga ämbetsverken Trafiksäkerhets-
verket och Kommunikationsverket ner.

3 §. Tillämpningsområde. I paragrafen föreskrivs om den föreslagna införandelagens tillämp-
ningsområde. I den föreslagna lagen föreskrivs om omständigheter i samband med överföring-
en av uppgifter som avses i de lagar som nämns i 1 §.

De uppgiftsöverföringar som avses i 1 § gäller sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket 
och Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket och detta nya ämbets-
verks uppgifter. Dessutom gäller ändringarna uppgifter som överförs från Trafikverket till det 
nya Transport- och kommunikationsverket.

Den föreslagna införandelagen gäller också den omorganisering av statliga myndigheter och 
deras uppgifter som genomförs och regleras genom de lagar som ingår i 1 §. Den föreslagna 
införanderegleringen gäller omorganisering av Trafikledsverkets uppgifter, vilken genomförs 
genom den i 1 § nämnda lagen om ändring av lagen om Trafikverket.

Trots att strävan har varit att heltäckande ändra de speciallagar som gäller Transport- och 
kommunikationsverkets och Trafikledsverkets uppgifter genom den lagstiftning som nu utfär-
das, ingår i 4 och 5 § i lagförslaget övergångsbestämmelser om uppgifter och befogenheter 
med tanke på att någon enskild uppgiftsspecifik specialbestämmelse inte har ändrats.

Strävan har varit att i den föreslagna lagen samla all införande- och övergångsreglering som 
hänför sig till de uppgiftsöverföringar som genomförs genom denna proposition.

4 §. Övergångsbestämmelser som gäller Transport- och kommunikationsverkets uppgifter. Pa-
ragrafen innehåller övergångsbestämmelser som gäller Transport- och kommunikationsverkets 
uppgifter. Bestämmelser om i 1 § i denna lag nämnda Transport- och kommunikationsverkets 
uppgiftsområde finns i 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket.

I samband med beredningen av proposition har man försökt utreda och i samband med att la-
gen utfärdas ändra alla speciallagar som gäller de uppgifter som överförs på Transport- och 
kommunikationsverket den 1 januari 2019 på ett så heltäckande och komplett sätt som möjligt. 
I bestämmelsen hänvisas fortfarande också till uppgifter som föreskrivits för Trafiksäkerhets-
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verket, Kommunikationsverket, Luftfartsförvaltningen, Teleförvaltningscentralen, Bilregister-
centralen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Sjöfartsverket och länsstyrelserna, 
eftersom det fortfarande kan ingå sådana i den gällande lagstiftningen. Den föreslagna infö-
randelagen ska tillämpas även på överföringen av sådana uppgifter.

5 §. Övergångsbestämmelser som gäller Trafikledsverkets uppgifter. Paragrafen innehåller 
övergångsbestämmelser som gäller Trafikledsverkets uppgifter. Bestämmelser om i 1 § i 
denna lag nämndaTrafikledsverkets uppgiftsområde finns i 2 § i lagen om ändring av lagen 
om Trafikverket.

I samband med beredningen av proposition har man försökt utreda och i samband med att la-
gen utfärdas ändra alla speciallagar som gäller de uppgifter som överförs på Trafikledsverket 
den 1 januari 2019 på ett så heltäckande och komplett sätt som möjligt. I bestämmelsen hänvi-
sas fortfarande också till uppgifter som föreskrivits för Trafikverket, närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Sjöfarts-
verket, Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och länsstyrelserna, eftersom det fortfa-
rande kan ingå sådana i den gällande lagstiftningen. Den föreslagna införandelagen ska till-
lämpas även på överföringen av sådana uppgifter.

6 §. Ställningen för den personal som övergår. I paragrafen föreskrivs om övergångsarrange-
mang som gäller personalen. När Transport- och kommunikationsverket inrättas iakttas be-
stämmelserna i 5a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994), vilkas innehåll och tillämpning 
har relaterats mera ingående i avsnitt 4.2. Bestämmelserna tillämpas endast på tjänstemän. I 
paragrafen föreskrivs om övergångsarrangemang som gäller anställda i arbetsavtalsförhål-
lande. Avsikten är att trygga de anställdas likställdhet vid förändringarna så att omställnings-
skyddet i så stor utsträckning som möjligt genomförs i enlighet med principerna i 2 kap. i 
statstjänstemannalagen oberoende av anställningsslag.

Enligt 1 mom. överförs anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter de uppgifter 
som enligt 5 § i införandelagen överförs från Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Kom-
munikationsverket till Transport- och kommunikationsverket samt motsvarande tjänster och 
uppgifter i arbetsavtalsförhållande när införandelagen träder i kraft till Transport- och kom-
munikationsverket. Anställda i arbetsavtalsförhållande som sköter uppgifter som överförs från 
Trafikverket övergår till Transport- och kommunikationsverket till anställning i tjänsteförhål-
lande. Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket har inga anställda i arbetsavtalsför-
hållande, så ändringen av anställningsslag gäller inte dem. Enligt det brev som Statens ar-
betsmarknadsverk har tillställt ministeriet (Palvelussuhdelajin muutokset toimintojen uu-
delleenjärjestelyjen yhteydessä, VM/1058/00.00.00/2014, 28.5.2014) är det med tanke på ett 
rättvist bemötande av personalen i allmänhet ändamålsenligt att det i huvudsak används endast 
ett anställningsslag inom organisationen. Till följd av statens myndighetsverksamhet är det 
huvudsakliga anställningsslaget tjänsteförhållande. Enligt brevet är den ledande principen att 
om det finns behov av att förenhetliga anställningsslagen i samband med att verksamheten 
omorganiseras, ska det föreskrivas om dem i den lagstiftning om organisationen genom vilken 
omorganiseringen genomförs. Alla anställda som överförs från Trafiksäkerhetsverket och 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket står i tjänsteförhållande. 
Sålunda är det inte motiverat att de personer som övergår från Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket övergår som arbetstagare i arbetsavtalsförhållande. Vid Transport- och 
kommunikationsverket utförs myndighetsuppgifter som inbegriper betydande utövning av of-
fentlig makt, så de anställda som sköter uppgifterna bör stå i tjänsteförhållande till ämbetsver-
ket. Visstidsanställda överförs till Transport- och kommunikationsverket för den tid som an-
ställningsförhållandet varar.
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Enligt 3 mom. kan en person i arbetsavtalsförhållande överföras utan hans eller hennes sam-
tycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlings-
region avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(1290/2002). Motsvarande bestämmelse ingår i 5 a § 3 mom. i statstjänstemannalagen. I para-
grafen föreslås en hänvisning till gällande kollektivavtal samt den lagstiftning som tillämpas i 
arbetsavtalsförhållandet.

Enligt 4 mom. anses vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet för 
den personal som överförs anställningsförhållandet ha fortgått oavbrutet hos staten. Det är 
fråga om till exempel överföring av semester som har intjänats före lagens ikraftträdande eller 
semesterpenning. 

I 5 mom. ingår en förtydligande bestämmelse om ställning för anställda vid Trafikverket som 
sköter Trafikledsverkets uppgifter. Trafikverket läggs inte ner, utan verkets verksamhet forts-
ätter den 1 januari 2019 vid ett ämbetsverk med namnet Trafikledsverket. Vid den tidpunkten 
överförs inte heller personal från andra ämbetsverk till Trafikledsverket.

7 §. Övergångsbestämmelser som gäller anhängiga ärenden och avtal samt rättigheter och 
skyldigheter i anslutning till dem. Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser som gäller 
anhängiga ärenden, ingångna avtal och förbindelser jämte rättigheter och skyldigheter som 
följer av dem, vilka överförs på Transport- och kommunikationsverket, samt rättigheter och 
skyldigheter som hänför sig till uppgifterna. Alla ärenden som är anhängiga inom verksam-
hetsområden som överförs från Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt Tra-
fikverket till Transport- och kommunikationsverket, alla ingångna avtal och förbindelser lik-
som även de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår till Transport- och kom-
munikationsverket den 1 januari 2019. 

Ärenden som gäller vägar, järnvägar och farleder och som är anhängiga vid Trafikverket ska 
fortfarande skötas av Trafikledsverket.

8 §. Föreskrifter, tillstånd och beslut. Enligt 1 mom. förblir de föreskrifter som utfärdats av 
Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt Trafikverket i kraft tills något annat 
bestäms eller föreskrivs om tillämpningen av dem. I 2 mom. föreskrivs för tydlighetens skull 
också att tillstånd och beslut som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsver-
ket samt Trafikverket fortsätter att gälla efter lagens ikraftträdande. 

Enligt 2 mom. inverkar lagens ikraftträdande således inte på gällande tillstånd och beslut som 
utfärdats av Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt Trafikverket.

9 §. Vissa administrativa arrangemang vid Transport- och kommunikationsverket. Enligt 1 
mom. ska 3 § 1 och 2 mom. i lagen om Transport- och kommunikationsverket tillämpas redan 
från och med den 1 oktober 2018. Detta gör det möjligt att inrätta tjänsten som generaldirektör 
för Transport- och kommunikationsverket den 1 oktober 2018. Tjänsten inrättas vid kommu-
nikationsministeriet och när lagen träder i kraft överförs generaldirektörstjänsten till Trans-
port- och kommunikationsverket.

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket tillsammans och efter 
utnämningen av generaldirektören för det nya verket under dennes ledning bereda arbetsord-
ningen för det nya ämbetsverket och organisera förvaltningstjänster och andra stödtjänster så 
att det nya verket kan inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft.
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10 §. Övergångsbestämmelser som gäller närings-, trafik- och miljöcentralerna. Landskapsre-
formen träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt upphör närings-, trafik- och miljöcentraler-
nas verksamhet. Merparten av uppgifterna vid närings-, trafik- och miljöcentralernas trafikan-
svarsområden överförs till landskapen. Trafikverket har varit den instans som styrt verksam-
heten för NTM-centralernas trafikansvarsområden. Eftersom ämbetsverksreformen ska träda i 
kraft den 1 januari 2019 behövs mer detaljerade bestämmelser om vilket ämbetsverk som sva-
rar för NTM-centralernas verksamhetsstyrning.

Enligt 1 mom. ska Trafikledsverket svara för styrningen av närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas ansvarsområden för trafik och fördelningen av statsunderstöd för enskilda vägar till 
den 31 december 2019.

Enligt 2 mom. ska Transport- och kommunikationsministeriet svara för styrningen av närings-
, trafik- och miljöcentralernas organisering av kollektivtrafik och trafik- och transportservice i 
skärgården till den 31 december 2019.

11 §. Övergångsbestämmelser som gäller ändringssökande. Paragrafen innehåller övergångs-
bestämmelser som gäller ändringssökande. Ändring i ett beslut som har fattats innan de lagar 
som nämns i 1 § trätt i kraft söks i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. På motsvarande sätt ska på sökande av ändring i ärenden som är anhängiga vid domstol 
vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de 
lagar som nämns i 1 § och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet 
behandlas och avgöras enligt de lagar som sätts i kraft genom denna lag.

12 §. Övergångsbestämmelse om uppgifter som anförtros landskapen eller överförs till dem.
Enligt paragrafen tillämpas bestämmelserna om uppgifter som anförtros eller överförs till 
landskapet i lagen om ändring av Trafikverket ( / ) från och med den 1 januari 2020.

13 §. Ikraftträdande. Ikraftträdandelagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att 
den har antagits och stadfästs. 2 §, som innehåller de lagar som upphävs genom införandela-
gen, träder dock i kraft först den 1 januari 2019. Dessutom föreskrivs i 1 § att de lagar som in-
går i den träder i kraft först den 1 januari 2019. Uppgiftsöverföringarna och egendomsregle-
ringarna samt största delen av personalöverföringarna genomförs således först den 1 januari 
2019.

1.4 Körkortslagen 386/2011 

3 §. Definitioner. I 1 mom. 4 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

8 §. Behörighet i anslutning till körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd. I 1 och 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Bilagor till ansökan. I 1 mom. 1 punkten, i det inledande stycket i 2 mom. samt i 4 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

15 §. Återkallande av körkortstillstånd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.
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15 a §. Ändring av körkortskategori. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

16 §. Villkor och begränsningar i körkort. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

17 §. Medicinska krav för körkort i grupp 1. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

18 §. Medicinska krav för körkort i grupp 2. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

19 §. Prov på körförmåga. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

21 §. Anmälan om förares hälsotillstånd. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

25 §. Hinder för att lämna ut körkort. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

26 §. Utlämnande av körkort. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

28 §. Duplett av körkort. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

29 §. Temporärt körkort. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

30 §. När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort. I 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

31 §. Körkortskrav. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

31 a §. Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd. I 1 och 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. slopas hänvisningen till 
personuppgiftslagen. Hänvisningen ersätts med en hänvisning till EU:s allmänna dataskydds-
förordning. Dessutom blir en ny nationell allmän författning, dataskyddslagen, tillämplig.

32 §. Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg. I 1 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

34 §. Tillståndsplikt för körundervisning och övningskörning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

35 §. Utbildningskrav för körkort i grupp 1. I 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Förarutbildning för körkort i grupp 2. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

RP 61/2018 rd



101

37 §. Utbildning i anslutning till körförbud för nya förare samt återlämnande av körkort efter 
körförbud. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

38 §. Minimiålder för körundervisning och övningskörning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

40 §. Fordon och andra undervisningsredskap som används i undervisningen och vid öv-
ningskörning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

41 §. Genomförandet av körundervisningen och övningskörningen. I 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

47 §. Beviljande av övningstillstånd för motorcykel. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

50 §. Försökstillstånd. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.

52 §. Syftet med och innehållet i förarexamen. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

53 §. Hur förarexamen är uppbyggd och hur den genomförs. I 2 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

59 §. Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan 
EU- eller EES-stat. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket. 

61 §. Annat utländskt körkort. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

62 §. Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut. I 1, 2 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

63 §. Tillfälligt körkort. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 3 och 4 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

65 §. Körförbud på grundval av återkommande förseelser. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket. 

68 a §. Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla. I 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

76 §. När körrätt förfaller. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

78 §. Utbildningsansvarig föreståndare. I det inledande stycket i 2 mom. samt i 5 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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79 §. Att ansöka om tillstånd att driva bilskola. I det inledande stycket i 1 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

80 §. Beviljande av tillstånd att driva bilskola och tillsynsavgift för bilskolor. I 4 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

81 §. Tillsyn över bilskolor. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

82 §. Anmälningar som gäller bilskoleverksamheten. I det inledande stycket i 1 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

88 §. Trafiklärartillstånd. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

95 §. Sökande av ändring. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. Dessutom ändras i 2, 3 och 4 mom. hänvisningen till förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 
29/2018 rd).

97 §. Tillstånd till undantag. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

98 §. Internationellt körkort. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

100 §. Fastställande av blanketter för läkarutlåtande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Trans-
port- och kommunikationsverket.

101 §. Anmälan till trafik- och transportregistret. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

1.5 Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 957/2013

3 §. Definitioner. I 1 mom. 6 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

5 §. Delar av en besiktning som får utföras utan besiktningskoncession. I det inledande stycket 
i 2 mom. samt i 3 ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Exceptionella förutsättningar för koncession för besiktning av tunga fordon. I 1 och 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Beslut om sökandes tillförlitlighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

12 §. Besiktningsställets lokaler och besiktningsanordningar. I 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 
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13 §. Ansökan om besiktningskoncession. I det inledande stycket i 1 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

14 §. Beviljande av besiktningskoncession. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Beslut om tillförlitlighet i fråga om den person som svarar för besiktningsverksamheten 
samt besiktarna. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

18 §. Grundutbildning för besiktare. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

19 §. Vidareutbildning för besiktare. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

21 a §. Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands. I paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Inledande av verksamhet enligt besiktningskoncessionen. I paragrafen ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

25 §.  Utförande av besiktning utanför besiktningsstället. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Anmälan av serviceuppgifter och besiktningspriser till besiktningsserviceregistret. I 2 
och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

27 §. Bevarande och utlämnande av besiktningshandlingar. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Upphörande med besiktningsverksamheten. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

29 §. Anordnare av vidareutbildning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

31 §. Ansökan om vidareutbildningstillstånd. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

32 §. Beviljande av vidareutbildningstillstånd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Prov i anslutning till vidareutbildningen och bevarande av handlingar som gäller dem. I
1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

36 §. Uppföljning av besiktningsverksamheten. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

37 §. Tillsyn. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.
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38 §. Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheten. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

39 §. Inspektioner av besiktningsställen och utbildningsställen. I paragrafen ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

40 §. Inspektioner av verksamhetsställen som utförs av en avtalspart. I 1, 2 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

41 §. Kontroll av besiktade fordon. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

42 §. Föreläggande om kontrollbesiktning av fordon.  I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

43 §. Återkallande av besiktningskoncession samt anmärkning och varning. I det inledande 
stycket i 1, 2 och 3 mom. samt i 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

44 §. Förbud att utföra besiktning samt anmärkning och varning till besiktare. I det inledande 
stycket i 1 mom. samt i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

45 §. Temporära åtgärder på grund av brister i besiktningsverksamheten. I 1 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

46 §. Förbud att använda besiktningsställets lokaler och anordningar. I paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

47 §. Återkallande av vidareutbildningstillstånd samt anmärkning och varning till innehavare 
av vidareutbildningstillstånd. I 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

48 §. Personregisteruppgifter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

50 §. Tvångsmedel. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

53 §. Omprövning och ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras i 2 mom. hänvisningen till förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(RP 29/2018 rd).

55 §. Lämnande av uppgifter om misstänkta brott och om fordon som inte är i skick. I 1 och 2 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

56 §. Närmare bestämmelser. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

58 §. Övergångsbestämmelser. I 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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1.6 Lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 958/2013

2 §. Definitioner. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. 

3 §. Ansvaret för ordnande av enskilda godkännanden. I paragrafen ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Hur beviljandet av enskilda godkännanden ordnas.  I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Serviceersättning som betalas för verksamhet för enskilda godkännanden. I paragrafen 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Information om upphandling av enskilda godkännanden. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Anmälan som avtalspart. I det inledande stycket i 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. 

8 §. Avtal om beviljande av enskilda godkännanden. I 1 mom. 7, 8 och 10 punkten ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

10 §. Lokaler. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

13 §. Krav på grundutbildning för utförare av enskilt godkännande. I det inledande stycket i 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Krav på vidareutbildning för utförare av enskilt godkännande. I 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 a §. Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands. I paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Bevarande och utlämnande av dokument. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Tillsyn. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

23 §. Information. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

24 §. Inspektioner i lokalerna.  I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

25 §. Kontroll av fordon. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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26 §. Återkallande av enskilt godkännande. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

27 §. Hävning av avtal. I det inledande stycket i 1 mom., i 1 mom. 2 punkten samt i 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar och rätt att lämna uppgifter vidare. I pa-
ragrafens rubrik samt i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

29 §. Lämnande av uppgifter om misstänkta brott och om fordon som inte stämmer överens 
med kraven. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

31 §.  Begäran om omprövning och ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras i 2 mom. hänvisningen till 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (RP 29/2018 rd).

35 §. Avgift för enskilt godkännande. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.
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1.7 Fordonslagen 1090/2002

1 §. Tillämpningsområde. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

3 §. Definitioner. I 1 mom. 30 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

7 §. Ändring, konstruktion och reparation av fordon. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

19 b §. Närmare föreskrifter om grundläggande klassificering av fordon. Trafiksäkerhetsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och gränsbevakningsväsendets fordon. I para-
grafens rubrik samt i 3 och 5 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

21 §. Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Museifordon. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

24 a §. Specialtransportfordon. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

24 b §. Närmare föreskrifter om klassificering av fordon som är avsedda för särskilda ända-
mål. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Tillverkningsnummer och tillverkarskylt. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket. 

27 §. Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning. I 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

27 a §. Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning. I 1 och 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

29 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och miljökonsekven-
ser. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

29 b §. Krav på fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter. I 1 och
2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

31 §. Tillämpningsområdet för typgodkännanden. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

34 §. Typgodkännandemyndighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.
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34 a §. Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter. Trafiksäker-
hetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande. I 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

39 b §. Undantag som tillämpas vid typgodkännande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Trans-
port- och kommunikationsverket.

45 §. Tillsyn över överensstämmelse vid produktion. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

48 §. Godkända sakkunniga. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

50 c §. Krav som gäller enskilt godkännande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

50 e §. Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande. I 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

53 §. Innehållet i periodisk besiktning. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

53 a §. Kategorisering av fel och brister. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

58 §. Besiktningsintyg. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

60 a §. Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning. I 5 och 6 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

61 a §. Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning. I 3 och 4 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

62 §. Kopplingsbesiktning. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

65 a §. Förhandsanmälare. I 1 mom. 5 punkten och i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. 2 punkten ändras tullen till Tullen.

65 b §. Fel i förhandsanmälan. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

66 a §. Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat. I 1 och 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

66 c §. Avställning av fordon. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.
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66 f §. Tillfällig användning av fordon i trafik. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

69 a §. Förbud att ändra registeruppgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

74 §. Fordonskontrollanter. I 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

75 §. Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland. I 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

76 §. Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i land-
skapet Åland. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket. I 1 och 3 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevak-
ningsväsendet.

77 §. Internationell rapportering om tekniska vägkontroller. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

79 §. Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter. I 1 och 
3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

80 §. Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara. I 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

84 §. Föreläggande om körförbud. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

85 §. Föreläggande om kontrollbesiktning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

86 §. Skyldighet att reparera fordon och återkallande. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

88 §. Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

93 §. Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av 
fordon. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

95 a §. Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tekniska vägkontroller. I 1 och 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

96 §. Fordonsförseelse. I 9 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.  I 1 mom. 19 punkten ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet.

98 §. Ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. I 2 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbe-
vakningsväsendet. Dessutom ändras i 2 och 3 mom. hänvisningen till förvaltningsprocessla-
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gen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 
rd).
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1.8 Fordonsskattelagen 1281/2003

7 §. Överföring av skattskyldighet. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

8 §. När skattskyldigheten inträder och upphör. I 2 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Drivkraftsskatt. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

15 §. Debitering av fordonsskatt. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

16 §. Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

18 §. Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt. I 1 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

19 §. Skatteuppbörd i vissa fall. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

21 §. Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut. I 1 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

23 §. Förfallodagar. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

25 §. Betalningspåminnelse. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

26 §. Periodisering av skatteuppbörden. I 1 mom., i det inledande stycket i 3 mom. samt i 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

30 §. Återbäring av grundlös prestation. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

31 §. Överföring av skatteåterbäring. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

32 §. Betalning av återbäring. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

33 §. Kvittning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Förfarande vid ansökan om skattebefrielse. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

46 §. Skatterättelse till skattetagarens fördel. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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47 §. Efterbeskattning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

48 §. Förhandsavgörande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. Dessutom ändras i 2 mom. hänvisningen till förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

49 §. Rättelse till den skattskyldiges fördel. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

52 §. Ränta som skall betalas med anledning av ändringssökande. I 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

53 §. Bevakning av statens intresse. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

56 §. Myndigheter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

57 §. Tillsyn. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

58 §. Användningsförbud. I 2 mom. samt i det inledande stycket i 4 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

59 §. Besiktning av fordon. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

61 §. Skattelättnad. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

63 §. Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt. I 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.9 Lagen om flyttning av fordon 828/2008

14 §. Verkställighet och närmare bestämmelser. I 2 mom. ändras Trafikverket till Trafikleds-
verket.

1.10 Lagen om alkolås 730/2016

3 §. Godkännande av modeller för alkolås. I 1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. samt i 4 
och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Giltighetstid för godkännande. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

6 §. Verksamhetsanmälan. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

7 §. Montering av alkolås, användning av alkolås vid körning samt service och kalibrering av 
alkolås. I 3, 4 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.
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9 §. Förhindrande av start samt övervakad användning under körning. I 5 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 § Tillsyn. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

13 §. Administrativa tvångsmedel. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

15 §. Ändringssökande. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. Dessutom ändras i 2 mom. hänvisningen till förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.11 Territorialövervakningslagen 755/2000

23 §. Territorialövervakningsmyndigheterna. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. Det föreslås att hänvisningen till Trafikverket stryks 
och samtidigt ändras momentets ordalydelse.

24 c §. Tryggande av ett statsluftfartygs territorialövervakningsuppdrag. I 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

30 b §. Informationsproduktion, förebyggande av farliga situationer och tryggande av fartygs-
trafiken. I paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket.

34 a §. Tryggande av användningen av maktmedel i luftrummet. I 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

1.12 Lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans 1121/2005

4 §. Isklassbestämmelser och motsvarighetsförteckning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Godkännande av isklass som bestämts genom alternativt förfarande. Trafiksäkerhetsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Godkännande av reglerna i Europeiska unionens medlemsstater, Turkiet och stater som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Bestämmande och fastställande av isklass. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Isklass som avviker från isklassbestämmelserna. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Återkallande av isklass och fastställande av ny isklass. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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10 §. Isbrytarassistans. I 1, 2 och 3 mom. samt i det inledande stycket i 4 mom. ändras Tra-
fikverket till Trafikledsverket.

10 a §. Isbrytningstjänster. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

11 §. Avgifter för beslut. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket och Trafikverket till Trafikledsverket.

12 §. Ändringssökande. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket och Trafikverket till Trafikledsverket.

I 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.13 Lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 1686/2009

2 §. Definitioner. I 1 mom. 4 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. Numreringen av punkterna i 1 mom. ändras så att den blir löpande, så att 4 
a-punkten blir ny 5 punkt och 13 a-punkten blir ny 15 punkt. Punkterna efter dessa kommer 
därefter i samma ordning som i gällande lag. Hänvisningen till 1 mom. 27 punkten till övriga 
punkter i samma paragraf uppdateras så att den motsvarar den ändrade numreringen.

6 §. Allmänna tekniska säkerhetskrav. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Eftergifter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

8 §. Likvärdigheter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

9 §. Eftergifter som gäller tekniska säkerhetskrav. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

10 §. Alternativt arrangemang för säkerhetsarrangemangen för ett fartyg. Trafiksäkerhetsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Avvikelser, eftergifter och likvärdigheter som gäller säkerhetskrav för navigering. I 1, 2 
och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Information till IMO. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

14 §. Klassificering av passagerarfartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

RP 61/2018 rd



115

15 §. Allmänna tekniska säkerhetskrav. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Ytterligare säkerhetskrav. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

17 §. Likvärdigheter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

18 §. Eftergifter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

19 §. Trafiktillstånd för höghastighetspassagerarfartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Information till kommissionen. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommu-
nikationsverket.

21 §. Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsområdet för fiskefartygsdirektivet. I 2, 3, 4 och 
5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Specialfartyg. I 2, 3, 4, 5 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

23 §. Övriga fartyg. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Specialkrav i fråga om den förliga porten på ro-ro-fartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

27 §. Fartyg i internationell fart. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

28 §. Fartyg i inrikes fart. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

29 §. Eftergifter. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

30 §. Likvärdigheter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

31 §. Avvikelser från lastlinjebestämmelserna i inrikes fart. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

32 §. Ansökan om bestämmande av lastmärke. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Bestämmande av lastmärke samt lastlinjecertifikat. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

34 §. Ändring av fartyg efter bestämmandet av lastmärke. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.
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36 §. Besiktningsförrättare. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

37 §. Besiktning som utförts av myndigheter i andra stater. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

38 §. Utsedda besiktningsmän. I det inledande stycket i 3 mom. samt i 5 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

39 §. Avtal om besiktningsbemyndigande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och
kommunikationsverket.

40 §. Vägran att utfärda ett besiktningsbemyndigande. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

41 §. Återkallande av ett besiktningsbemyndigande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

42 §.  Tillsyn över erkända klassificeringssällskap. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

43 §. Ansökan om och ordnande av besiktning. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

44 §. Förrättande av besiktning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

45 §. Besiktningsslag. I 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

46 §. Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för SOLAS-
konventionen. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

47 §. Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet. I 2 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

48 §. Sjösäkerhetsbesiktning av andra fartyg i inrikes fart än sådana som omfattas av non-
SOLAS-direktivet. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

49 §. Sjösäkerhetsbesiktning av lastfartyg och pråmar som används i inrikes fart samt lastfar-
tyg i internationell fart som inte omfattas av tillämpningsområdet för SOLAS-konventionen. I
3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

50 §. Besiktning av fiskefartyg. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

51 §. Besiktning av specialfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar. I 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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52 §. Skrovbesiktning av fartyg som används i vintertrafik. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

53 §. Besiktningar för att förhindra förorening av miljön. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

54 §. Lastlinjebesiktningar. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

55 §. Extra besiktning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

56 §. Ändring av ett fartyg efter besiktning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

57 §. Besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat. I 1, 2, 3 och 4 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

58 §. Interimistiska certifikat eller säkerhetscertifikat. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

59 §. Förnyande av certifikat och säkerhetscertifikat och när deras giltighet upphör. I 1 mom. 
samt i det inledande stycket i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

60 §. Brister som konstaterats på ett fartyg. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

61 §. Omhändertagande av ett fartygs certifikat eller säkerhetscertifikat. Trafiksäkerhetsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

62 §. Medgivande till avvikelser. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

63 §. Syftet med och närmare föreskrifter om skeppsmätning. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

64 §. Utförare av skeppsmätning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

65 §. Utsedda skeppsmätare. I det inledande stycket i 3 mom. samt i 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

66 §. Ansökan om och ordnande av skeppsmätning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

67 §. Skeppsmätning och mätbrev. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

68 §. Skeppsmätning av fartyg utförd av en myndighet i en annan stat. I 1 och 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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70 §. Finskt fartygs övergång till en annan stats flagg. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

71 §. Mätbrev för Suez kanal och Panama kanal. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

73 §. Ändringar som påverkar uppgifterna i mätbrevet. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

74 §. När ett mätbrev förkommer eller skadas. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

75 §. Lastning och transport. I 3 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

76 §. Transport av spannmål i bulk på fartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

77 §. Märkningar på fartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

79 §. Helikoptertransporter. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

80 §. Medgivande till avvikelser. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

81 §. Tillsyn. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket. I 2 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsverket och ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras tullverket till Tullen i enlighet med 
den gällande tullagen (304/2016).

82 §. Föreskrifter om gränserna för fartområden för inrikes fart. Trafiksäkerhetsverket ändras 
till Transport- och kommunikationsverket. Hänvisningen till 2 § uppdateras så att den motsva-
rar den ändrade ordningsföljden för punkterna i 2 § 1 mom.

83 §. Serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

84 §. Ersättning för kostnaderna till Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

92 §. Åtgärdseftergift. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

93 §. Ändringssökande. I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd). I 
2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.14 Lagen om fartygstrafikservice 623/2005

RP 61/2018 rd



119

2 §. Definitioner. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket samt i 14 punkten Trafik-
verket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. 3 punkten ändras Trafikverket till 
Trafikledsverket.

11 §. Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning. I 2 och 3 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

12 §. Behörighetsintyg för VTS-operatörer. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 §. Behörighet för VTS-chefer. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

15 § Återkallande av behörighetsintyg för VTS-operatör. I 1, 2 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Upprätthållande av fartygstrafikservice. I 6 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsver-
ket. 

16 a §. Marin lägesbild. I paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikations-
verket.

17 §. Tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer. I paragrafen ändras Trafikverket 
till Transport- och kommunikationsverket. 

17 a §.  Förbudsrätt. I 1–4 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsver-
ket. I 5 mom. ändras ”ulkoasiainministeriö” till ”ulkoministeriö” i den finska texen. 

18 §. VTS-myndighetens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter. I 3 mom. ändras Trafik-
verket till Transport- och kommunikationsverket. 

18 a §. Anmälan om störningar i anslutning till informationssäkerheten. I 1–4 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 5 mom. upphävs som onö-
digt, eftersom Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket slås samman till det nya 
Transport- och kommunikationsverket i samband med ämbetsverksreformen. 

19 §. VTS-myndighetens drifthandbok. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket. 

19 a §. Förberedelse för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden I 
3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

20 §. Övervakning på internationella havsområden. I 2 mom. ändras Trafikverket till Trans-
port- och kommunikationsverket. 

20 a §. System för hantering av information inom sjöfarten. I 1, 2, 4 och 5 mom. ändras Tra-
fikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

20 b §. Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans. I 1 mom. ändras skrivningen Tra-
fikverket till den behöriga myndigheten. 
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20 c §. Mottagande av fartyg i behov av assistans. I 3 mom. ändras Trafikverket till Transport-
och kommunikationsverket. 

20 d §. Systemet för långväga identifiering och spårning av fartyg.  I 1 mom. ändras Trafik-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

21 §. Deltagande i fartygstrafikservice. I 3 och 4 mom. ändras Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

22 §. Fartygsbefälhavarens ansvar och anmälningsskyldighet. I 2 och 4 mom. ändras Trafik-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

22 a §. Fartygens ankomstmeddelande. I 2 och 3 mom. ändras tullmyndigheten till Tullen.

22 d §. Lämnande av uppgifter för statistik. I 1–5 mom. ändras ändras Trafikverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

22 f §. Befrielser. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikations-
verket. 

22 g §. Närmare föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

23 §. Anmälan om kritiska lägen och olyckor till sjöss. I 3 mom. ändras Trafikverket till 
Transport- och kommunikationsverket. 

25 §. Utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen. I 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. VTS-behörighetsregister. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

27 §. Förteckning över läroanstalter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

28 §. Tillsyn. I 2–4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

1.15 Fartygsregisterlagen 512/1993

1 §. Registrering av fartyg. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket. 

1.16 Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 370/1995

5 §. Tillsynsmyndighet. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

9 §. Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning. I 1 mom. ändras Trafikverket till Tra-
fikledsverket och ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 
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13 §. Vite och hot om avbrytande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

18 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.17 Bilskattelagen 1482/1994

46 §. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

47 §. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

50 §. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

51 §. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

54 §. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

55 §. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

67 §. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

86 §. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.18 Lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen 393/2013

33 §. Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. I 1 mom. 3 punkten 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.19 Lagen om transport av djur 1429/2006

20 §. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

1.20 Lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
781/2013

1 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.
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1.21 Lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet 485/2004

2 §. Definitioner. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket, sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till att börja med stor 
bokstav och tullverket ändras till Tullen.

3 §. En behörig myndighets allmänna uppgifter. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket, sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras 
till att börja med stor bokstav och tullverket ändras till Tullen.

4 §. Trafiksäkerhetsverkets särskilda uppgifter. I rubriken för paragrafen, i det inledande 
stycket i 1 mom. samt i 1 mom. 9 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. I 1 mom. 2 och 3 punkten ändras sättet att skriva gränsbevakningsvä-
sendet till att börja med stor bokstav och tullverket ändras till Tullen.

6 §. Polisens särskilda uppgifter. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Tullverkets särskilda uppgift.  Rubriken för paragrafen ändras till Tullens särskilda upp-
gift och i paragrafen ersätts tullverket med ordet Tullen.

7 e §. Hamninnehavares skyldighet att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikations-
nät och informationssystem. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket och 3 mom. upphävs som onödigt eftersom Trafiksäkerhetsverket och 
Kommunikationsverket slås samman till ett verk.

7 f §. Anmälan om störningar i anslutning till informationssäkerheten. I 1–4 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Rätt att utföra säkerhetskontroller. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

13 §. Lämnande av uppgifter innan fartyget anlöper hamn. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Hamninnehavarens informationsskyldighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket, sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras 
till att börja med stor bokstav och tullverket ändras till Tullen.

17 §. Teknisk övervakning. I paragrafen ändras gränsbevakningsväsendet till att börja med stor 
bokstav. Hänvisningen till tullagen ändras till att avse den tekniska övervakning som avses i 5 
kap. 28 § i den gällande tullagen (304/2016).

I 3 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Dessutom ändras hänvis-
ningen till gränsbevakningslagen (578/2005) till en hänsvisning till lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (578/2005).
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19 §. Avhjälpande av brister samt tvångsmedel. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

20 a §. Samarbete mellan den som utför en säkerhetskontroll och den behöriga myndigheten.  
Sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till att börja med stor bokstav och tullverket 
ändras till Tullen.

23 §. Förseelse mot sjöfartsskyddet. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

1.22 Lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden 1209/2006

1 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

5 §. Fastställande av fasta avgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommu-
nikationsverket.

8 §. Sökande av ändring i en avgift. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. i 2 mom. uppdateras hänvisningen till tullagen till att avse den gäl-
lande tullagen (304/2016).

1.23 Lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 1206/2004

6 §. Temporärt verksamhetstillstånd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

8 §. Terminalrepresentantens uppgifter. I 1 mom. 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Bedömningsorgan och deras uppgifter.  I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Återtagande av ett bedömningsorgans utnämning. I paragrafen ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Reparation av skador som uppstått i samband med lastning eller lossning. I 2 och 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Övervakning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

16 §. Rätt att utföra inspektioner. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

17 §. Brister eller missförhållanden som observerats vid lastning eller lossning av fartyg. I 1 
och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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18 §. Vite och hot om avbrytande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

19 §. Förhindrande eller avbrytande av lastning eller lossning av fast bulklast. I paragrafen 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Rätt att få information av andra myndigheter. Paragrafens rubrik ändras till Rätt att få 
information av andra myndigheter och av leverantören av fartygstrafikservice. I paragrafen 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. Paragrafen utökas 
med rätt för Transport- och kommunikationsverket att få information även av sådana som till-
handahåller fartygstrafikservice enligt lagen om fartygstrafikservice. 

21 §. Utlämnande av sekretessbelagd information. I den inledande stycket till 1 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. 1 punkten ändras 
sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet och sättet att skriva 
tullmyndigheten ändras till Tullen.

22 §. Utlämnande av information från bedömningsorgan.  I 1 mom. 2 punkten ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

23 §. Handräckningsmyndigheter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

24 §. Ersättning för kostnader. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

25 §. Ändringssökande. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket. I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.24 Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 954/2012

2 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsverket.

1.25 Lagen om Finansinspektionen 878/2008

52 a §. Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät-
och informationssäkerhet. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

1.26 Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning 
och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet 
185/2013
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6 §. Behöriga myndigheter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

1.27 Lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna per-
sonbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift 971/2017

2 §. Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie. I 1 mom. och i 3 mom. 1 punkten 
ändras fordonstrafikregistret till trafik- och transportregistret.

4 §. Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd. I 2 mom. 1 punkten ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. 2 punkten ändras for-
donstrafikregistret till trafik- och transportregistret.

6 §. Understödstagare. I 1 mom. ändras fordonstrafikregistret till trafik- och transportregistret.

7 §. Betalning av skrotningspremie. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

8 §. Betalning av anskaffningsstöd till köpare av eldrivna bilar. I 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Betalning av anskaffningsstöd till den som långtidshyr en eldriven bil. I 2 och 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Betalning av konverteringsstöd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

11 §. Tillsyn och återkrav. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket. Dessutom ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en 
hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.28 Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003

19 §. Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. 18 punkten ändras Trafik-
verket till Trafikledsverket. I 1 mom. 4 och 21 punkten ändras sättet att skriva gränsbevak-
ningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

32 §. Definitioner. I 1 mom. 5 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

1.29 Lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 579/2005
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13 §. Rätt att använda säkerhetsdataregistret. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. 4 punkten ändras Trafik-
verket till Trafikledsverket och punkten formuleras så att den börjar motsvara Trafikledsver-
kets uppgifter.

1.30 Lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar 1712/2015

4 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att bevilja undantag. I rubriken och i paragrafen ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Krav i fråga om produkter. I 7 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

7 §. Bedömning av överensstämmelse. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

9 §. Dokument som åtföljer produkter samt språket i dokumenten. I 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Tillverkarens skyldighet att säkerställa att en produkt överensstämmer med kraven och 
att upprätta dokumentation som gäller produkten. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Tillverkarens skyldighet att prova produkter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Tillverkarens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder, informera om risker och sam-
arbeta med myndigheterna. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

15 §. Auktoriserad representant. I 2 mom. 2 och 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Importörens skyldighet att försäkra sig om att en produkt överensstämmer med kraven 
och upprätta dokumentation samt skyldighet att informera om brister. i 2 mom. ändras trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket och förtydligas språkdräkten.

18 §. Importörens skyldighet att prova produkter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

19 §. Importörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder, informera om risker och samar-
beta med myndigheterna. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

20 §. Importörens skyldighet att bevara dokumentation. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.
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21 §. Distributörens skyldigheter vid tillhandahållande av en produkt på marknaden. I 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Distributörens skyldighet att försäkra sig om korrigerande åtgärder, informera om ris-
ker och samarbeta med myndigheterna. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

24 §. En privatimportörs skyldigheter före ibruktagandet av en produkt. I 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

25 §. Uppgifter om verksamhetsutövare som har levererat produkter. I 1 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Uppgifter som ska lämnas till konsumenterna. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

27 §. Beslut att utse anmälda organ. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

30 §. Anmälda organs uppgifter. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

31 §. Dotterbolag och underleverantörer till ett anmält organ. I 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Anmälda organs skyldighet att lämna uppgifter. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 
2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

35 §. Tillsyn över anmälda organ och återkallande av beslut att utse ett anmält organ. I 1, 2, 3 
och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Marknadstillsynsmyndigheter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

37 §. Rätt till information. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

38 §. Inspektionsrätt. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

39 §. Rätt att ta produkter för undersökning och provning. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

40 §. Anlitande av utomstående sakkunniga. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

41 §. Åläggande att korrigera brist. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

42 §. Åläggande om åtgärder för avvärjande eller minskning av fara. I 1 och 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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43 §. Förbud mot tillverkning, import, tillhandahållande på marknaden, utsläppande på 
marknaden och ibruktagande. I 1, 2, 3, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

44 §. Temporärt förbud. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

45 §. Åläggande om att en produkt ska förstöras. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

46 §. Åläggande om reparation eller byte av en produkt eller om hävning av köp. I 1 och 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

47 §. Åläggande att lämna information. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

48 §. Meddelanden till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Trafiksäkerhetsverket 
ändras till Transport- och kommunikationsverket.

49 §. Åtgärder i fråga om produkter vars bristande överensstämmelse med kraven har konsta-
terats i andra medlemsstater. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

50 §. Vite. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

51 §. Tillsynsavgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

52 §. Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter från andra myndigheter och utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. I 2 mom. 1 punkten ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet.

53 §. Allmän styrning och tillsyn. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

55 §. Ändringssökande. I 1, 2, 4, 5 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.31 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 
i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande in-
ternationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av 
IMSBC-koden 40/2015

2 §. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. I 1 och 2 mom. samt i det inledande stycket i 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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4 §. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.32 Luftfartslagen 864/2014

1 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 § Definitioner.  I 1 mom. 17 punkten ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet. 

3 §. Behöriga myndigheter. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

I 4 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.
Dessutom ändras Tullen till chefen för Tullens bevakningsavdelning eller av en av chefen ut-
sedd person enligt den gällande tullagen (304/2016).

4 §. Flygsäkerhetsprogram för Finland. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

5 §. Meddelande av föreskrifter som gäller trafikregler för luftfart. I 1 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Militär luftfart. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

7 §. Preciseringar och undantag som gäller militär luftfart. I 1 mom. 14 och 16 punkten änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Statlig luftfart och undantag som gäller statsluftfartyg. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. ändras sättet att skriva 
gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

9 §. Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg och anordningar. I det inledande stycket i 1 
mom. samt i 3 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

10 §. Rätt till luftfart inom finskt territorium. I 1 mom. samt i det inledande stycket i 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Områden där luftfart är inskränkt och farliga områden. I 1, 2, 3 och 5 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 4 mom. 1 punkten ändras sättet 
att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.
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16 §. Luftfartygs registreringsbeteckning och registreringsbevis. I 1 och 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

17 §. Registreringsrätt. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

18 §. Ansökan om registrering. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

19 §. Interimistisk registrering. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

20 §. Förändringar i registeruppgifterna. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Avförande av luftfartyg ur trafik- och transportregistret. I 1 mom. 2 punkten samt i 2 
och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Luftvärdighet. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

34 §. Upprätthållande av luftvärdighet. I 1 mom. 4 punkten samt i 3 och 4 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

35 §. Organisationer som svarar för luftvärdighet. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Uppgifter om luftvärdighet. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

37 §. Luftvärdighetsbevis och granskningsbevis avseende luftvärdighet. I 1 och 4 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

38 §. Flygtillstånd. I 1, 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

39 §. Tillsyn över luftvärdighet. I 1 och 2 mom., i det inledande stycket i 3 mom. samt i 3 
mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

40 §. Beviljande och förnyande av granskningsbevis avseende luftvärdighet. I 1 och 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

41 §. Återkallande av luftvärdighetsbevis, granskningsbevis avseende luftvärdighet och flyg-
tillstånd. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

42 §. Konstruktion, tillverkning och underhåll. I det inledande stycket i 1, 4 och 5 mom. samt i 
6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

43 §. Utbildningsorganisationer för underhållspersonal. I 1 mom. samt i det inledande stycket 
i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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44 §. Utsläpp. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

46 §. Tillståndsgivare. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.

47 §. Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas och tillståndsslag. I 2 och 5 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. Numrering av paragrafens 
punkter ändras.

48 §. Förutsättningar för beviljande av ett medicinskt intyg. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

49 §. Skyldighet att anmäla omständigheter som inverkar på behörigheten och fastställande 
av behörighet. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

50 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar. I rubriken och i 1, 2 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

51 §. Utländska certifikat. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

53 §. Certifikat, behörigheter och godkännanden samt medicinska intyg för flygbesättningen 
och piloter för fjärrstyrda luftfartyg. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

55 §. Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers besättning. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

57 §. Förberedelse och genomförande av flygningar. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

61 §. Luftfartygs handlingar. I 2 mom. 1 och 2 punkten samt i 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

72 §. Flyguppvisningar och flygtävlingar. I det inledande stycket i 1 och 3 mom. samt i 5 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

75 §. Definitioner. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

76 §. Användning av flygplatser och andra områden. I det inledande stycket i 2 mom. samt i 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

77 §. Främjande av smidig flygtrafik. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

78 §. Fördelning av ankomst- och avgångstider vid trafikflygplatser. I 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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79 §. Byggnadstillstånd. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket. I 2 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevak-
ningsväsendet.

81 §. Förutsättningar för beviljande av byggnadstillstånd. I det inledande stycket i 2 mom. 
samt i 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

82 §. Intyg över godkännande av trafikflygplats. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

83 §. Förutsättningar för beviljande av intyg över godkännande av trafikflygplats. I 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

84 §. Tillstånd till drift av flygplats. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

86 §. Flygplatser för lätta luftfartyg. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

87 §. Godkännande av ibruktagandet av byggnader, konstruktioner och anordningar. Trafik-
säkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

88 §. Förbud mot användning av flygplatser och begränsning av användningen. I 3 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

90 §. Tillhandahållande av marktjänster. I 2, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

91 §. Användning av flygplatsens centraliserade infrastrukturer. Trafiksäkerhetsverket ändras 
till Transport- och kommunikationsverket.

92 §. Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll av bokföringen över marktjänster. I 1 och 2 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

93 §. Säkerhetsledning som krävs av en leverantör av marktjänster. I 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

95 §. Kapitlets tillämpningsområde och allmänna bestämmelser. I 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

97 §. Utförande av kontroller och övervakning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

98 §. Utbildning för luftfartsskydd. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

102 §. Tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden.  I 1 mom. ändras sättet att 
skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

104 §. Utrustning som ska användas som stöd för luftfartsskyddet. Trafiksäkerhetsverket änd-
ras till Transport- och kommunikationsverket.
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105 §. Kapitlets tillämpningsområde och allmänna bestämmelser. I 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

106 §. Defintioner. I 1 mom. 7 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

109 §. Strukturering av luftrummet och luftrumsplanering. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

110 a §. Beslut om och återkallande av beslut om att utse anmälda organ. I 1 och 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

111 §. Avgifter för flygtrafiktjänst. I 1, 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

113 §. Certifikat, behörighetsbevis, behörigheter, godkännanden och medicinska intyg för 
flygtrafiktjänstpersonal. I 1 mom. 1 punkten, 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

114 §. Utbildning av flygtrafiktjänstpersonal. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

115 §. Insamling av uppgifter som gäller förverkligandet av målen för det gemensamma euro-
peiska luftrummet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

116 §. Upptagningar inom flygtrafiktjänsten. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras hänvisningen till personuppgiftsla-
gen (523/1999) till en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning). Vid behandlingen av personuppgifter blir även den nationella dataskydds-
lagen tillämplig.

118 §. Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

120 §. Undersökning som ordnas av Trafiksäkerhetsverket. I rubriken och i 1 och 2 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

121 §. Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart. I det inledande stycket i 3 mom. och i 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

122 §. Register över automatiska nödradiosändare. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 4 mom. stryks den sista meningen, eftersom 
Kommunikationsverkets registerverksamhet överförs på Transport- och kommunikationsver-
ket. 

Paragrafens 7 mom. upphävs som obehövlig. På behandlingen av personuppgifter tillämpas 
EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen som allmänna lagar.
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124 §. Borttransport av vrak. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

126 §. Rapporteringssystem. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

128 a §. Skyldighet att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikationsnät och informat-
ionssystem. I 2 mom. i den nya paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket och upphävs 3 mom., eftersom Trafikssäkerhetsverket och Kommuni-
kationsverket slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket.

128 b §. Rapportering av informationssäkerhetshändelser. I 1–4 mom. i den nya paragrafen
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

129 §. Välavvägd strategi och införande av driftsrestriktioner. I 2, 3 och 4 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

139 §. Nationella försäkringskrav. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

141 §. Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats personer. I det inledande stycket i 1 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I paragrafens 2 
mom. ändras Tullen till chefen för Tullens bevakningsavdelning enligt den gällande tullagen 
(304/2016).

143 §. Återkallande av tillstånd som beviljats personer. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

146 §. Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats organisationer eller i anmälningsplik-
tig verksamhet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

148 §. Ändring, begränsning och återkallande av tillstånd som beviljats organisationer samt 
förbud mot och begränsning av den verksamhet som tillståndet eller anmälan avser. I det in-
ledande stycket i 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

150 §. När förfaller ett drifttillstånd, tillstånd att flyga eller trafiktillstånd. I 1 mom. 3 punkten 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

151 §. Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande. Trafiksäkerhetsverket ändras 
till Transport- och kommunikationsverket.

152 §. Upprätthållande av yrkeskunskap. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till
Transport- och kommunikationsverket.

153 §. Myndigheters rätt att få information och utföra inspektioner. I det inledande stycket i 1, 
2 och 4 mom. samt i 3, 5 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. 

Paragrafens 7 mom. upphävs som obehövlig. På behandlingen av personuppgifter tillämpas 
EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen som allmänna la-
gar.
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154 §. Rätt att få handräckning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket och sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till Gränsbevak-
ningsväsendet.

155 §. Tillsynsregister. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket. Dessutom ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av per-
sonuppgifter blir även den nationella dataskyddslagen tillämplig.

156 §. Besättningskort. I 1 mom., 2 mom. 1 punkten samt i 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

157 §. Föreskrifter och beslut om miljökonsekvenserna av luftfart. I det inledande stycket änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

Bestämmelsen har haft i stort sett samma form i luftfartslagen ända sedan 2006 (i 2005 års 
luftfartslag 158 §, i 2009 års luftfartslag 164 §, i 2014 års luftfartslag 157 § i och med den 
större revideringen). Elementen till paragrafen hittas redan i motiveringen till 1995 års luft-
fartslag (RP 294/1994 rd s. 44 motiveringen till 78 §), därifrån de senare har lyfts in i para-
graftexten. I detaljmotiveringen till 158 § i RP 139/2005 rd konstateras följande: I paragrafen 
bestäms om Luftfartsförvaltningens behörighet med avseende på buller från luftfartyg och 
andra miljökonsekvenser. Behörigheten är nödvändig därför att de åtgärder som avses i para-
grafen kan kräva snabba beslut eller påverka flygsäkerheten. Det handlar om åtgärder som 
kompletterar miljölagstiftningen och de villkor som hänför sig till inrättandet av flygplatser. 
Avsikten är att åtgärder enligt paragrafen inte skall vidtas i annat fall än när exceptionella be-
hov kräver det.

Bestämmelsen tillämpas på sådana flygplatser som inte omfattas av tillämpningsområdet för
EU:s förordning om flygplatsbuller. I Finland betyder detta alla flygplatser utom Helsingfors-
Vanda flygplats, från de minst oövervakade flygplatserna för hobbyflygning.

Fram till 2014 års ändring av luftfartslagen talades det i paragrafen endast om luftfartsföre-
skrifter, men då lyftes beslut upp vid sidan av föreskrifter. Man hade sett att utöver allmänt 
tillämpliga föreskrifter är det viktigt att myndigheten kan fatta enskilda beslut som gäller en 
enskild flygplats. 

Man har traditionellt sett att det finns två grunder för luftfartsmyndigheternas behörighet, som 
är oberoende av varandra. För det första har luftfartsmyndigheten i allmänhet möjlighet att re-
agera snabbare på situationer genom föreskrifter och sitt beslut än vad miljömyndigheterna 
förmår. Erfarenheten har visat att behandlingen av ett miljötillståndsärende jämte besvärsför-
farande kan räcka flera år. Luftfartsmyndighetens föreskrift eller beslut är ett snabbt sätt att 
ingripa i akuta situationer.

Det andra, självständiga kriteriet för luftfartsmyndighetens föreskriftsbehörighet har varit den 
omständigheten att miljöbaserade föreskrifter inte kan meddelas utan att beakta de gällande 
bestämmelserna som grundar sig på flygsäkerheten eller det civila luftfartsskyddet eller till 
exempel det internationella flyginformationssystemet. Kraven kan inte ställas lösryckta från 
varandra. De miljökrav som ställs på luftfarten måste vara förståeliga och verkställbara för 
dem som ska tillämpa dem. Dessutom bör det påpekas att genom luftfartsmyndighetens före-
skrift har man redan genomfört rådets direktiv 89/629/EEG om begränsning av buller från ci-
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vila jetmotordrivna underljudsflygplan. Genom luftfartsföreskriften OPS M5-7 Lentotoiminta-
rajoituksesta meluisille suihkulentokoneille begränsas användningen av finländska flygplatser 
med hänvisning till internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) bullerstandard samt 
EU:s direktiv.

Som ett tredje kriterium, som inte tidigare har lyfts fram i diskussionen, kan betraktas bety-
delse av ett riksomfattande sätt att närma sig saken. Befolkningens rätt att få skydd mot skad-
liga miljökonsekvenser borde granskas utifrån gemensamma riksomfattande kriterier, och inte 
från fall till fall eller lokalt. Annars kan inte myndigheternas verksamhet anses vara genom-
skådlig eller förutsägbar. Under 2017 har det kommit fram flera fall, där man genom lokala 
miljötillstånd föreslår ingrepp i flygverksamheten på ett sätt som inte kan betraktas som moti-
verat med avseende på miljökonsekvenserna. Det har också föreslagits tillståndsvillkor där an-
svaret för verkställigheten att och sättet att verkställa dem förblir oklart. De lokala miljömyn-
digheterna kan inte förutsättas ha sådan kunskap om flygverksamhetens miljökonsekvenser 
och metoderna att hantera dem som är nödvändig för att sätta icke-diskriminerande gränser för 
verksamheten.  Flygplatserna är en del av infrastrukturen för den riksomfattande och internat-
ionella flygtrafiken, och lokala begränsningar av användningen kan ha även mer omfattande 
konsekvenser för fungerande transportförbindelser och resekedjor.

I färska diskussioner mellan Trafiksäkerhetsverket och förvaltningsområdet för miljön har det 
överraskande avslöjats att den nuvarande luftfartslagens hänvisning till den välavvägda stra-
tegi som avses i 137 § av vissa har förståtts betyda att även 157 § ska tillämpas på flygplatser 
som omfattas av förordningen om flygplatsbuller. Luftfartslagens systematik har trots lagre-
formerna hela tiden varit den att det föreskrivs särskilt om flygplatser som omfattas av EU:s 
bestämmelser om flygplatsbuller (tidigare direktivet om flygplatsbuller, numera alltså förord-
ningen om flygplatsbuller) och den särskilda bestämmelsen i slutet av lagen har gällt endast de 
flygplatser som står utanför EU:s reglering. Inte heller ordalydelsen i den gällande 157 § stö-
der denna tolkning. På grund av detta missförstånd som framkommit har paragrafens formule-
ring dock granskats och det föreslås vissa redaktionella förtydliganden. 

För det första föreslås det att momentets första mening delas in i två så att verkets skyldighet 
att ta hänsyn till den välavvägda strategin kommer i den andra meningen.  Texten kan också 
preciseras i den mån som där hänvisas till ”tillåtna undantag”. Internationella civila luftfarts-
organisationen har fastställt bullerstandarder för internationell trafik, som till exempel inom 
EU iakttas även i nationell trafik. Det finns emellertid situationer där man i enskilda fall har 
godkänt att luftfartyg som inte uppfyller standardens krav opererar. Sådana situationer kan 
gälla till exempel transport av en exceptionellt stor last (stora anordningar) eller flyg i anslut-
ning till humanitär hjälp, där man snabbt måste flytta stora mängder gods eller passagerare, el-
ler verksamhet med luftfartyg som är avsedda för uppvisnings- eller tävlingsbruk. Avsikten är 
att man även i Finland prutar på bullerstandarderna endast i enskilda fall och mycket except-
ionella situationer. 

Det föreslås att det gällande momentets sista del, som gäller innehållet i föreskrifter och be-
slut, flyttas till ett separat moment. I momentets första punkt konstateras tydligare än nu att det 
är fråga om andra flygplatser än sådana som avses i förordningen om flygplatsbuller.  I ljuset 
av den internationella utvecklingen är det motiverat att precisera utformningen av 3 och 4 
punkterna.  Den över tio år gamla ordalydelsen har inte ändrats i samband med reformerna av 
luftfartslagen, trots att utveckling i EU och internationellt har gått vidare. Det föreslagna mo-
mentets 3 punkt kan tillämpas på exempelvis begräsningar av användningen av bullersamma
maskiner som används för uppvisningar och tävlingar. Momentets 4 punkt kan tillämpas på 
exempelvis förbud mot användning av luftfartyg som nätt och jämt uppfyller kraven i förord-
ningen om flygplatsbuller. 
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Det vore bra om det skulle finnas möjlighet att tillåta begränsad verksamhet till exempel reg-
ionalt eller i en exceptionell situation. Jämför OPS M5-7 ”Lentotoimintarajoitus meluisille 
suihkulentokoneille”.

158 §. Flyghinder. I 4, 5 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.  Dessutom ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet så att det börjar 
med stor bokstav.

159 §. Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

160 §. Beredskap för undantagsförhållanden och störningar. I 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

161 §. Överföring av uppgifter på en myndighet i en främmande stat. Trafiksäkerhetsverket 
ändras till Transport- och kommunikationsverket.

166 §. Hindrande av luftfartyg från att starta av andra orsaker. I det inledande stycket i 1 
mom. samt i 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

167 §. Ingripande i ett luftfartygs färd. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

168 §. Ingripande i ett luftfartygs färd i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

170 §. Nedsatt funktionsförmåga. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

172 §. Luftfartsstatistik. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

173 §. Internationella avtal. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

178 §. Luftfartsförseelse. I 1 mom. 16 och 23 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

179 §. Åtgärdseftergift. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

180 §. Hörande av Trafiksäkerhetsverket och försvarsmakten. I 1 och 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. ändras skrivsättet för 
Försvarsmakten.

181 §. Ändringssökande. I 1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 och 5 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. ändras skrivsät-
tet för Försvarsmakten.

I 1, 4 och 5 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).
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1.33 Lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät 10/2015

4 kap. Särskilda bestämmelser.

23 §. Handräckning. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket. Dessutom ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevak-
ningsväsendet.

1.34 Avfallslagen 646/2011

59 §. Skrotningsintyg och slutlig avregistrering av fordon. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

108 a §. Myndigheternas uppgifter vid genomförande av fartygsåtervinningsförordningen. I 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.35 Lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 960/2013

4 §. Behörig myndighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

6 §.  Påförande av avgiften. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

7 §. Betalning av avgiften. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

9 §. Avgiftsuppbörden. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

12 §. Begäran om omprövning. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

13 §. Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras hänvisningen till förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(RP 29/2018 rd).

15 §. Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

17 §. Informationsskyldighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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1.36 Containerlagen 762/1998

6 §. Tillsynsmyndigheter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket samt sättet att skriva tull-, gränsbevaknings- och polismyndigheterna till Tullen, 
Gränsbevakningsväsendet och polisen.

1.37 Lagen om förarexamensverksamhet 535/1998

2 §. Definitioner. I 1 mom. 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

3 §. Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet. I 1 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 a §. Skötsel av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift. I 1 och 3 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras hänvisningen till 
personuppgiftslagen (523/1999) i 3 mom. till en hänvisning till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av personuppgifter blir även den 
nationella dataskyddslagen tillämplig. I 2 mom. uppdateras hänvisningen till lagen om offent-
lig handling så att den motsvarar gällande lagstiftning.

3 b §. Avtal om förarexamensverksamhet. I 1 mom. 7 och 8 punkten ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

7 b §. Yrkeskunskap hos förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov för transport av 
farliga ämnen. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

7 c §. Yrkeskunskap hos förarprövare. I 7 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

7 d §. Grundläggande utbildning för förarprövare. I 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

7 e §. Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

7 f §. Fortbildning. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

7 g §. Förnyad bedömning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikations-
verket.

7 h §. Intyg över behörighet. I 1 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

11 §. Tillsyn. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.
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12 §. Personregisteruppgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

14 §. Ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

I 3 och 4 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).15 §. Straffbestämmelser. I 
1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Avgiften för förarexamen eller körtillståndsprov. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

1.38 Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 1186/2009

4 §. Regionalt projektprogram. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

5 §. Statsrådets beslut om fördelning av stöd. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Stödansökan till Kommunikationsverket. I rubriken för paragrafen, i det inledande stycket 
i 1 mom. samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

10 §. Stödbeslut från Kommunikationsverket. I rubriken för paragrafen och i 1 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Stödberättigande kostnader. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

13 §. Särskilda villkor för betalning av stöd. I 1,2, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

13 a §. Ändring av Kommunikationsverkets beslut om betalning. I rubriken för paragrafen änd-
ras Kommunikationsverket till verket.  I paragrafen ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket och verket. Genom denna skrivning möjliggörs att rättsinne-
havaren inte förlorar sina rättigheter trots att verkets namn ändras i början av 2019.

14 §. Äganderätt och överföring av skyldigheter. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Skyldighet att lämna uppgifter. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

16 §. Återbetalning av avkastning i vissa fall. I 1 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.
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17 §. Uppföljningsregister. I det inledande stycket i 1 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av per-
sonuppgifter blir även den nationella dataskyddslagen tillämplig.

18 b §. Elektronisk delgivning. Kommunikationsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

1.39 Lagen om fartygsapotek 584/2015

13 §. Undantag. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

14 §. Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

1.40 Lagen om marin utrustning 1503/2011

4 §. Krav på marin utrustning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

7 §. Tillsynsmyndigheter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

8 §. Tillsynsmyndighetens rätt att få information och utföra kontroller. I 1 och 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. stryks omnäm-
nande av rätt för Trafiksäkerhetsverket att av Kommunikationsverket få de uppgifter som be-
hövs för tillsynen, eftersom de slås samman till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras tullmyndigheten i enlighet 
med tullagen (304/2016) till Tullen.

10 §. Kontroll av marin utrustning som är försedd med rattmärke. I 1 och 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Exceptionell teknisk uppfinning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. 

12 §. Provning av utrustning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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13 §. Exceptionella omständigheter. I 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Utländskt fartygs övergång till finsk flagg. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Skyldighet att anmäla farlig marin utrustning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Trans-
port- och kommunikationsverket.

16 §. Handräckning. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket. 
Kommunikationsverkets skyldighet att ge handräckning stryks, eftersom Trafiksäkerhetsver-
ket och Kommunikationsverket slås samman till Transport- och Kommunikationsverket.  
Dessutom ändras sättet att skriva tullen till Tullen. 

17 §. Utseende av ett anmält organ. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

18 §. Förutsättningarna för utseende av ett anmält organ. I 3 och 5 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

19 §. Ett anmält organs uppgifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

21 §. Avhjälpande av brister eller av bristande överensstämmelse. I 1 och 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Farlig marin utrustning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

23 §. Reparation, byte eller hävande av köp av marin utrustning. I det inledande stycket i 1 
mom. samt i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Skyldighet att informera om förbud och ålägganden. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

25 §. Återkallande av utseende av ett anmält organ och upphörande av verksamheten. I 1 och 
2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Administrativa tvångsmedel. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

28 §. Sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

31 §. Avgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

1.41 Lagen om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010
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10 §. Giltighetstid för läkarintyg för fartygspersonal. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket
till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Uppgifter som ska lämnas om hälsotillstånd. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Tillstånd till undantag. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

I 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).14 §. Föreläggande om ny läkarun-
dersökning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket. 

16 §. Tillsyn. I paragrafen I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

1.42 Lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord 
på fartyg 395/2012

3 §. Lagens förhållande till annan lagstiftning. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Bostadsutrymmen. Hänvisningen till 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg i 2 mom. uppdateras till att motsvara den ändrade ordningsföljden i paragrafen i 
fråga.

I 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

19 §. Samarbete och handräckning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

1.43 Lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 1687/2009 

2 §. Definitioner. I 1 mom. 15 och 28 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

4 §. Kapitlets tillämpningsområde.  I 3 mom. 1 punkten ändras sättet att skriva försvarsmakten 
till Försvarsmakten och ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevak-
ningsväsendet.

5 §. Betryggande bemanning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.
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6 §. Fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat. I 2–4 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 a §. Bemanning av fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används inom fartområ-
dena I och II i inrikesfart. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

7 §. Omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas. I 1 och 2 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Förhandsutlåtande om bemanningen. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Ändring av bemanningen. I 1–4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 §. Avvikelser från bemanningscertifikatet. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten. I 1 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 a §. Försökstillstånd som gäller bemanning och vakthållning. I 1 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 b §. Återkallande av försökstillstånd. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

14 §. Avvikelser i fråga om fartområden. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

23 §. Arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning. 
I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Kommunikationsfärdigheter och klädsel för fartygspersonal med säkerhetsrelaterade 
uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter ombord på passagerarfartyg och förmedling av instrukt-
ioner i nödsituationer. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

26 a §. Uppgifter om sjötjänst. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

26 c §. Redarens anmälningsskyldighet. I det inledande stycket till 1 mom. samt i 3 och 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

27 §. Tillsyn över företagen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

28 §. Certifiering och återkallande av certifiering. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.
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30 §. Utförande av verifieringar. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

31 §. Avvikelser. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

32 §. Tillsyn. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

32 a §. Anmärkning och varning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

33 §. Gränserna för fartområden i inrikes fart. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

34 §. Ersättning för kostnaderna till Trafiksäkerhetsverket. I rubriken för paragrafen och i pa-
ragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

40 §. Åtgärdseftergift. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

41 §. Ändringssökande. I 1, 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.44 Lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter 210/2011

12 §. Avgörande av meningsskiljaktigheter inom civil luftfart. I 1, 2, 3, 4 och 5 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Ändringssökande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket. Dessutom ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

14 §. Rätt att få upplysningar. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

1.45 Lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart 34/2010

2 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

4 §. Luftfartygsoperatörens skyldigheter. I 1 mom. 2, 4 och 5 punkten ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.
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7 §. Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska ansökas. I 1 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska utfärdas. I 1 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. En särskild reserv för utsläppsrätter för luftfart. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Övervakning, rapportering och kontroll av utsläpp och tonkilometer. I 1, 2, 4 och 6 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Kontrollör. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

14 §. Projektverksamhet. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

16 §. Årlig tilldelning och registrering av utsläppsrätter för luftfart. I 1 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

18 §. Registrering av utsläppsrätter för luftfart vid byte av luftfartygsoperatör. Trafiksäker-
hetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

21 §. Rätt att få information och utföra inspektion. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Administrativt tvång. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

23 §. Utsläppshandelsförseelse i luftfart. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Avgift för överskridande utsläppsrätter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

25 §. Verksamhetsförbud. I det inledande stycket i 1 mom. och i 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Myndigheternas avgiftsbelagda prestationer. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

27 §. Ändringssökande. I 2, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

I 2 och 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.46 Lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 1249/2005
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3 §. Behörig myndighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.

5 §. Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Trans-
port- och kommunikationsverket.

6 §. Påförande av avgiften. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikations-
verket.

7 §. Betalning av avgiften. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

11 §. Betalningsställen. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.

14 §. Rättelseyrkande. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.

15 §. Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 
29/2018 rd).

17 §. Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. I 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Informationsskyldighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

1.47 Lag om trafiksystem och landsvägar ( / )

3 §. Definitioner. I paragrafens 5 punkt ändras väghållaren från Trafikverket till Trafikleds-
verket. 

4 §. Landsvägar. I 1 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Trafikledsverket.

6 §. Landsvägsfärjor. I 1 mom. i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

I 2 mom. i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Väghållare och kostnaderna för väghållningen. I 1 mom. i paragrafen ändras Trafikver-
ket till Trafikledsverket.

11 §. Myndigheter som svarar för väghållningen. I 1 och 2 mom. i paragrafen ändras Trafik-
verket till Trafikledsverket.

Det behöriga organ som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG 
om förvaltning av vägars säkerhet ändras i 3 mom. i paragrafen från Trafikverket till Trafik-
ledsverket. Den administrativa myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rå-
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dets direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska 
vägnätet ändras från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Allmänna krav på väghållning. I 3 mom. i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

15 d §. Förfarandet för beredningen av planerna. I 3 mom. i paragrafen ändras Trafikverket 
till Trafikledsverket och Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 
momentet preciseras dessutom dessa verks uppgifter och verksamhet inom trafiksystemplane-
ringen. 

27 §. Växelverkan. Den väghållare som avses i 3 mom. i paragrafen ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

27 a §. Förhandsöverläggning. I paragrafen ändras omnämnandet av väghållare till ett om-
nämnande av Transport- och kommunikationsverket. I bestämmelsen stryks omnämnandet om 
att väghållaren i egenskap av den som godkänner planen kan anordna en förhandsöverlägg-
ning. I bestämmelsen åläggs Transport- och kommunikationsverket att anordna en förhands-
förläggning, om landskapet eller en annan myndighet begär det. Dessutom kan verket anordna 
en förläggning på eget initiativ. Till paragrafen fogas en bestämmelse om att en förhandsför-
läggning ska ordnas inom rimlig tid efter att begäran framfördes. 

27 b §. Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan. I 1 mom. i pa-
ragrafen ändras väghållaren till Transport- och kommunikationsverket.

I 4 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Transport- och kommunikationsverket. Till be-
stämmelsen fogas ett omnämnande om att Transport- och kommunikationsverket ska begära 
ett utlåtande om planen av Trafikledsverket, om inte det är uppenbart onödigt. 

31 §. Planernas giltighetstid. I 1 och 3 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Transport-
och kommunikationsverket. 

32 §. Uppföljning och utvärdering. Paragrafens 1 mom. ändras så att väghållarens skyldighet 
att följa vägprojektets verkningar blir Trafikledsverkets skyldighet. Språkdräkten i momentet 
rättas. 

I 2 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket.

37 §. Anslutning till landsväg. I paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket.

38 §. Anläggande, underhåll eller ändring av anslutning eller övergångsställe. I 1, 2 och 4 
mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket.

42 §. Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar 
på vägområde. I 1, 2, 3 och 4 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket. 

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs det att tillståndsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder i en-
lighet med tillståndsvillkoren. 

I 6 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 
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42 a §. Placering av vissa kablar på vägområde. I det inledande stycket i 1 mom. och i 3 
mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket. 

I 4 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

I 6 mom. i paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket. 

42 b §. Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna. I 1, 2 och 3 mom. i paragrafen ändras väg-
hållaren till Trafikledsverket. 

Trafikverket som enligt 4 mom. i paragrafen är väghållare ändras till Transport- och kommu-
nikationsverket. 

43 b §. Trafiksäkerhetsgranskning. I 1 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Trafikleds-
verket. 

43 c §. Säkerhetsinspektion. I paragrafen ändras Trafikverket till Trafikledsverket.

43 d §. Rangordning av vägsträckor. I 1, 2 och 3 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till 
Trafikledsverket. I 2 mom. i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

43 f §. Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

43 g §. Olyckskostnader. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

43 h §. Övervakning. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket och Trafikverket till Trafikledsverket.

47 §. Rätt att bevilja undantag. I paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket.

48 §. Undantag från begränsningar. I 2 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafikleds-
verket.

52 §. Reklam och annonsering invid vägar. I 2, 3 och 4 mom. i paragrafen ändras väghållaren 
till Trafikledsverket. 

Till 3 mom. i paragrafen fogas en bestämmelse om att Trafikledsverket kan förbjuda uppsät-
tande eller ställa behövliga villkor för uppsättande, om uppsättandet av reklamaffischen eller 
annonsen inte uppfyller kraven i de föreskrifter som meddelats med stöd av bemyndigandet att 
meddela föreskrifter enligt 52 b § i lagen. 

52 b §. Bemyndigande att meddela föreskrifter. I paragrafen ändras Trafikverket till Trans-
port- och kommunikationsverket. 

56 §. Besittningstagande. I 1 mom. i paragrafen ska begreppet enskild väg användas, eftersom 
detta begrepp bättre motsvarar det förslag till lag om enskilda vägar som bereds i riksdagen 
(RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd). I 4 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Trafik-
ledsverket. 
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56 a §. Överlåtelse av en enskild väg. I paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket. 

62 §. Behandling av inlösen vid två förrättningar. I 1 mom. i paragrafen ändras väghållaren 
till Trafikledsverket.

99 §. Beslutsfattande. Trafikverket som enligt paragrafen är väghållare ändras till Transport-
och kommunikationsverket. I paragrafen stryks den bestämmelse som gäller verkets skyldig-
het att överföra godkännandet av en utredningsplan eller en vägplan till kommunikationsmi-
nisteriet för godkännande, om en kommun, ett landskap eller Statens tillstånds- och tillsyns-
myndighet på centrala punkter i planen av annan åsikt om planen.

99 b §. Överföring av biträdande uppgifter. I 1 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Tra-
fikledsverket. 

100 §. Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden. I 2 mom. i paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

100 a §. Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem för väghållningen. I rubriken för paragra-
fen och i 1 och 2 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Trafikledsverket. 

I 4 mom. i paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

100 b §. Myndighetstillsyn över väghållningen. I 1, 2 och 3 mom. i paragrafen ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

101 §. Administrativa tvångsmedel. I 1 mom. i paragrafen ersätts väghållaren och landskapet 
med Transport- och kommunikationsverket, som ska ha rätt att förbjuda att ett lagstridigt för-
farande fortsätter eller upprepas. 

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs det om avlägsnande av omedelbar fara och om åtgärder som 
gäller detta. Enligt momentet ska bägge verk, dvs. Transport- och kommunikationsverket och 
Trafikledsverket, samt landskapet ha rätt att vidta en åtgärd eller att rätta till den olovliga åt-
gärden. 

Enligt 3 mom. i paragrafen har dessa instanser möjlighet att begära handräckning av polisen i 
enlighet med polislagen (872/2011). 

I 2 och 3 mom. i paragrafen ersätts väghållaren med Transport- och kommunikationsverket 
samt Trafikledsverket. 

102 §. Indrivning av kostnader. I paragrafen ändras väghållaren till Trafikledsverket.

103 §. Delgivning och delfående av beslut. I 1 mom. i paragrafen ändras väghållaren till 
Transport- och kommunikationsverket. I momentet föreslås en bestämmelse om att även väg-
hållaren ska underrättas om beslut om godkännande av en utredningsplan och en vägplan samt 
om beslut om förlängning av dessa planers giltighetstider. 

105 §. Ändringssökande. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1999) i 2 mom. i 
paragrafen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 
29/2018 rd). 

I 5 mom. i paragrafen ändras väghållarens beslut till Trafikledsverkets beslut. 
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Paragrafens 6 mom. föreslås bli ändrat så att även Trafikledsverket har rätt att söka ändring 
genom besvär i ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller vägplan vars 
verkningar sträcker sig till kommunens eller landskapets område eller myndighetens verksam-
hetsområde.

107 §. Omedelbar verkställighet av beslut. I 3 mom. i paragrafen ändras väghållaren till Tra-
fikledsverket.

108 a §. Landsvägsregister. I det inledande stycket i 1 mom. och i 2 mom. i paragrafen ändras 
väghållaren till Trafikledsverket.

109 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 3 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till 
Transport- och kommunikationsverket. Momentet föreslås bli ändrat så att Transport- och 
kommunikationsverket kan meddela allmänna föreskrifter som gäller genomförande och till-
lämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG och vägsäkerhetsdirektivet 
oberoende av om Trafiksäkerhetsverket har gjort en bedömning om direktiven. 

109 a §. Dispens. I 1 och 2 mom. i paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

1.48 Lagen om trafiksäkerhetsavgift 471/2016

3 §. Behörig myndighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

5 §. Uppgifter som ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket. I rubriken för paragrafen samt i 1 
och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Påförande av avgift. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

7 §. Betalning av avgiften. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

8 §. Betalningsställen. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

13 §. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Rättelse till betalningsmottagarens fördel. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras hänvisningen till förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(RP 29/2018 rd).

16 §. Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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1.49 Lagen om Trafikskyddet 278/2003

5 §. Trafikskyddets organ. I 3 och 4 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsverket. 

1.50 Trafikförsäkringslagen 460/2016

9 §. Anmälningar till Trafiksäkerhetsverket. I rubriken för paragrafen och i det inledande 
stycket i 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring samt jämställande av vissa anmäl-
ningar med anmälan om uppsägning. I det inledande stycket i 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

90 §. Trafiksäkerhetsverkets anmälningsplikt. I rubriken för paragrafen, i det inledande stycket 
i 1 mom. samt i 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

1.51 Lagen om transportservice (320/2017) 

AVDELNING II: Trafikmarknaden

1 kap.: Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken

2 §. Taxitrafik. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket. 

3 §. Beviljande av persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd. I de inledande styckena i 1 och 
2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Beviljande av taxitrafiktillstånd. I de inledande styckena i 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Ändring och förnyande av tillstånd. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Dödsbons rätt att fortsätta trafiken. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 §. Utrednings- och anmälningsskyldighet för tillhandahållare av förmedlingstjänster. I pa-
ragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Registreringsskyldighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 kap.: Internationella vägtransporter
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2 §. Beviljande av transporttillstånd för transporter i Finland. I 1 och 3 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Beviljande av transporttillstånd för utrikestransporter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

3 kap.: Krav på förare i vägtrafik

1 §. Krav på taxiförare. I 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 §. Giltighet och förnyande av körtillstånd för taxiförare. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Fortbildning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

10 §. Utbildningscentrum och provmottagare. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Påvisande av yrkeskompetens. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

4 kap.: Viss social lagstiftning om vägtransporter och arbetstid för förare

3 §. Utfärdande av färdskrivarkort. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

5 kap.: Marknaden för järnvägstrafik

1 §. Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik. I 1 mom. 1 punkten ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. Förutsättningar för beviljande av koncession. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Gott anseende, yrkesmässig kompetens och solvens. I 4 och 5 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Beviljande av koncession. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

5 §. Koncessionens giltighet och ändringar i den. I 2–5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 kap.: Bedrivande av spårbunden stadstrafik

1 §. Spårbunden stadstrafik. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

4 §. Trafikutövarens skyldighet att göra en anmälan om sin verksamhet. I 2 och 3 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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5 §. Trafikutövarens ansvar. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

6 §. Säkerhetsstyrningssystem. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

7 §. Behörighetskrav och läkarundersökning för förare inom spårbunden stadstrafik. I 5 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 kap.: Kompetens inom järnvägstrafiken

4 §. Beviljande av tillstånd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

5 §. Tillståndets giltighet och förnyande av tillstånd. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Medicinska krav. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

8 §. Läkarundersökningar. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

9 §. Psykisk lämplighet. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

11 §. Beviljande av kompletterande intyg. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 §. Återkallande av kompletterande intyg eller begränsning av dess omfattning. I 3 och 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

19 §. Den registeransvariges konkurs. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

21 §. Anmälningar som gäller anställningsförhållanden. I paragrafen ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

8 kap.: Förarutbildning inom järnvägstrafiken

1 §. Krav på utbildning. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

2 §. Prov. I 2, 3 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

3 §. Godkännande av läroanstalter. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

4 §. Skyldigheter för läroanstalter. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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6 §. Godkännande av examinator för prov. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

9 kap.: Sjöfart på Finlands vattenområden

2 §. Undantag som gäller cabotage inom sjöfarten. I 1, 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

10 kap.: Behörighet för fartygspersonal

2 §. Definitioner. I 10 och 21 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

12 §. Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet. I 1 och 5 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Specialutbildning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

14 §. Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet. 
I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet enligt STCWkon-
ventionen som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat. I 1, 3 och 6 mom. samt i 3 
mom. 4 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Arbete på fartyg medan en ansökan om kompetensbevis behandlas. I paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

17 §. Erkännande av andra behörighetsbrev än sådana som överensstämmer med STCWkon-
ventionen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

11 kap.: Godkännande av utbildningsanordnare och utbildningar inom sjöfarten

1 §. Godkännande av utbildningsanordnare inom sjöfarten. I 1–3 och 5 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Godkännande av utbildning inom sjöfarten. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket. 

4 §. Bedömning. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

5 §. Utbildningsanordnares anmälningsplikt. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 kap.: Tillståndspliktig luftfart

2 §. Lufttrafik. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket. 
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3 §. Lufttrafik på flygrutter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med start- eller 
ändpunkt i Finland. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

4 §. Reguljär flygtrafik mellan Finland och tredjeländer. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Utdelning av begränsade trafikrättigheter. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och tredjeländer. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Flygtrafik över finskt territorium. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

8 §. Bruksflygtillstånd. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

9 §. Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 kap.: Behörigheter och utbildning för flygbesättningar

2 §. Beviljande av persontillstånd för luftfart. I 1, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. 

3 §. Förutsättningar för beviljande av ett medicinskt intyg. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Utländska tillstånd. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

6 §. Utbildning för flygbesättning. I 1–3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

AVDELNING II A. TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKLEDNING 

1 kap. Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster

1 §. Ordnande av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster. I paragrafen ändras Tra-
fikverket till Trafikledsverket. 

2 §. Uppgifter i anslutning till vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster. I 2 och 3
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket och i 3 mom. ändras Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

5 §. Informationssäkerhet. I 2–4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket. 

6 §. Avvikelseanmälningar. I 3 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikations-
verket. 
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2 kap. Informationshantering hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksled-
ningstjänster

3 §. Utlämnande av uppgifter via ett öppet gränssnitt. I 4 mom. ändras Trafikverket till Tra-
fikledsverket. 

AVDELNING III Service

1 kap.: Persontransporttjänster

1 §. Informationsskyldighet. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

3 §. Prissättning av taxitrafiktjänster. I 2–5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

2 kap.: Informationens och informationssystemens interoperabilitet

1 §. Väsentlig information om mobilitetstjänster. I 2 och 3 mom. ändras Trafikverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Införande av intelligenta trafiksystem. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

3 kap.: Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt

11 §. Allmän trafikplikt inom luftfarten. I paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

Trafikverket ansvarar för införandet av allmänt trafikplikt till den 31 december 2018. Därefter 
överförs uppgiften på Transport- och kommunikationsverket, som ansvarar för införandet av 
plikt till utgången av 2019. Därefter överförs uppgiften på landskapen. Det finns en särskild 
bestämmelse om saken bland övergångsbestämmelserna.

4 kap.: Offentligt stöd för trafiktjänster

2 §. Kvotering och användning av anslag. I 2 och 3 mom. ändras Trafikverket till Transport-
och kommunikationsverket. 

5 kap.: Förmedlings- och kombinationstjänster

1 §. Anmälningsplikt. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

AVDELNING IV Myndigheter och tillsyn

1 kap.: Myndigheternas verksamhet

1 §. Transport- och kommunikationsverket som allmän tillsynsmyndighet. I rubriken för para-
grafen samt i 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket. Uppgifterna i anslutning till bedömning av trafiksystemets funktion liksom rapporte-
ringen om trafiksystemet, som ingått i 2 mom., flyttas till 2 §.
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2 §. Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter. I rubri-
ken för paragrafen och i 1–4 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikations-
verket. De bedömnings- och rapporteringsuppgifter i anslutning till trafiksystemet som enligt 
1 § tidigare skötts av Trafiksäkerhetsverket överförs till denna paragraf. Det föreslås att be-
greppet teknisk anvisning stryks även i denna paragraf och att uttrycket ”via ett gränssnitt eller 
annars elektroniskt” används på samma sätt som på andra ställen i lagen om transportservice. 

I det nya 4 mom. ges Transport- och kommunikationsministeriet rätt att meddela närmare tek-
niska föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas enligt bestämmelsen och om tidsfristerna 
för lämnandet av uppgifterna. Det tidigare 4 mom. blir en del av det nya 4 kap. som fogas till 
avdelning V. 

4 §. Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen. 

I 5 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare. I 1, 2 och 4 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik. I paragrafen 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Behöriga myndigheter i fråga om passagerarnas och konsumenternas rättigheter. I para-
grafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Utseende av terminaler enligt EU:s förordning om busspassagerares rättigheter. I para-
grafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Nationell myndighet enligt ITS-direktivet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Myndigheter enligt Interbusöverenskommelsen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras sättet att skriva gränsbevak-
ningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

13 §. Myndighet enligt bilaterala vägtrafikavtal. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Handläggande och övervakande myndigheter för sociallagstiftningen inom vägtrafiken, 
övervakningsutrustning inom vägtrafiken och arbetstid för förare som är egenföretagare. I 2
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. änd-
ras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränbevakningsväsendet.

16 §. Behöriga myndigheter enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. I 1 och 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

17 §. Behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbild-
ning för sjöfolk. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

18 §. Beviljande av vissa tillstånd som avses i flygbesättningsförordningen. I 1, 3 och 4 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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2 kap.: Skötsel av myndighetsuppgifter

1 §. Transport- och kommunikationsverkets inspektionsrätt. I rubriken för paragrafen samt i 1 
och 3–5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få information. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 a §. Persontillstånd som förkommer eller förstörs. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Skötsel av vissa andra myndigheters uppgifter. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. I 5 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsvä-
sendet till Gränsbevakningsväsendet.

5 §. Rätt att få handräckning. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket och sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till Gränbevak-
ningsväsendet.

3 kap.: Trafikläkarsystemet

1 §. Godkännande av järnvägsläkare. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

2 §. Godkännande av järnvägspsykologer. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Godkännande av sjömansläkare. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

4 §. Godkännande av flygläkare och flygmedicinska centrum. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Meddelanden om hälsotillstånd och psykologisk lämplighet. I paragrafen ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 kap.: Anförtroende av offentliga förvaltningsuppgifter till andra aktörer

1 §. Överföring av uppgifter. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 §. Allmänna bestämmelser. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

3 §. Uppgifter som gäller tillstånds- och registerverksamhet. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Avtal med tjänsteleverantörer. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.
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6 §. Andra uppgifter som får överföras. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Tillsyn. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

AVDELNING V Datalager inom trafik och transport

Rubriken för avdelningen ändras, eftersom den utökas med kapitlen 4 och 5. I kapitel behand-
las sådana datalager hos Transport- och kommunikationsverket, som inte utgör en naturlig del 
av trafik- och transportregistret. I kapitel 5 behandlas Trafikledsverkets datalager.

1 kap.: Trafik- och transportregistret

Rubriken för kapitlet ändras och där beskrivs hur trafik- och transportregistret är uppbyggt i 
grunden. Kapitlen 1-3 gäller trafik- och transportregistret.

1 §. Registrets innehåll och syfte. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket. 

2 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt till information. I rubriken för paragrafen, i 1–3, 5 och 6 mom. 
samt i 2 mom. 6 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

3 §. Ändringar i registeruppgifterna. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

2 kap.: Uppgifter i registret

1 §. Allmänna uppgifter som förs in i registret. I 3 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. 

3 §. Uppgifter om trafikmedel. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

5 §. Förbud mot att ändra registeruppgifter som gäller trafikmedel. I paragrafen ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Förvaring och avförande av uppgifter. I 1 mom. 9 punkten och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

3 kap.: Utlämnande av uppgifter ur registret

Rubriken för kapitlet ändras för att det ska stå klart att det gäller uttryckligen trafik- och trans-
portregistret.

1 §. Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt. I 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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4 §. Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter. I pa-
ragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet. I 1–3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

6 §. Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade 
uppgifter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket. 

7 §. Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Hantering av egna uppgifter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

4 kap. Transport- och kommunikationsverkets andra datalager

Avdelning V utökas med bestämmelser om sådana datalager som förvaltas av Transport- och 
kommunikationsverket och som inte utgör en naturlig del av trafik- och transportregistret. Det 
är endast i begränsad utsträckning fråga om personuppgifter. 

1 §. Uppgifter som gäller trafik och transport. I 1 mom. redogörs för vilka datalager det är 
fråga om. Uppgiften i 1 punkten att följa trafikmarknaden och utvecklingen av tjänsterna 
anges i 2 § i avdelning IV. Den uppgift som avses i 2 punkten överförs från Trafikverket i 
samband med ämbetsverksreformen. Det är uppgifter som behövs för att utarbeta Finlands 
järnvägsstatistik, vägstatistiken, statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga sluss-
kanaler, statistiken över utrikes sjöfart och statistiken över inrikes sjöfart. Dessa är i huvudsak 
statistik som för på årsnivå, men en del baserar sig också på månatlig uppföljning. Uppgifterna 
enligt 4 samlas för närvarande in med Portnet-systemet, som inrättats för att fullgöra det an-
mälningsförfarande som avses i lagen om fartygstrafikservice och som i nuläget förvaltas av 
Trafikverket. Här är det i regel inte fråga om personuppgifter, men en del material kan inne-
hålla sådana. På behandlingen av dem tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning och den 
nationella allmänna lag som utfärdas med stöd av den.

I 2 punkten föreskrivs om kompletterande rätt att få information. I regel föreskrivs det på nå-
gon annanstans i lag om rätt att få den information som avses i 1 mom. Till de andra som skö-
ter lagstadgade uppgifter hör bland annat de som tillhandahåller lotsningsservice och de som 
tillhandahåller trafikstyrnings- och trafikledningstjänster.

I 3 mom. föreskrivs att informationen ska lämnas via ett gränssnitt eller annars elektroniskt, 
liksom även annars i lagen om transportservice. Transport- och kommunikationsverkets skyl-
dighet att främja interoperabilitet har att göra med tanken att de som lämnar information är ak-
törer med vilka verket måste ha ett nära samarbete. Det ligger i samtliga aktörers intresse att 
målmedvetet främja interoperabilitet, men det sker inte av sig själv, åtminstone inte enligt nå-
gon särskilt snabb tidtabell.

2 §. Öppna data. I förslaget till 2 § åläggs Transport- och kommunikationsverket att främja 
öppna data även i fråga om de datalager som behandlas i detta kapitel. Eftersom det är fråga 
om en myndighets öppna data, ska informationen i regel vara avgiftsfri. När informationen 
görs öppen måste man naturligtvis ombesörja skyddet för personuppgifter samt andra sekre-
tessbelagda uppgifter.
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Det föreskrivs inte särskilt om utlämnande av andra offentliga uppgifter, utan det är beroende 
av regleringen i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §. Utlämnande av sekretessbelagd information. Förslaget till 3 § innehåller en för lagen om 
transportservice sedvanlig bestämmelse om utlämnande av information till myndigheter. Det 
föreskrivs endast om utlämnande av sekretessbelagd information, efersom offentliga uppgifter 
lämnas ut med stöd av offentlighetslagen, informationen kan utlämnas på villkor att den är 
nödvändig, och den lämnas i regel ut via gränssnitt.

5 kap. Trafikledsverkets datalager

I avdelning V i förslaget samlas även bestämmelser om datalager som förvaltas av Trafikleds-
verkets.

1 §. Datalager som förvaltas av Trafikledsverket. De datalagar som uppräknas i den före-
slagna paragrafen har ett nära samband med Trafikledsverkets grundläggande uppgifter. Det är 
fråga om information som i nuläget sköts av Trafikverket. Uppgifterna om vägar ingår för 
närvarande i databasen Digiroad, som berörs av lagen om ett informationssystem för väg- och 
gatunätet 991/2003. 

När det är fråga om övrig framkomlighet på trafiklederna gäller det vägarnas del bland annat 
beläggningsuppgifter. Bärande konstruktioner på trafikleder är i fråga om vägar bland annat 
bullerskärmar, broar, stödmurar och tunnlar.

Det föreslagna 2 mom. hänför sig i synnerhet till databasen Digiroad, där även uppgifter om 
privata vägar och gator förs in.

2 §. Trafikledsverkets rätt att få information. Förslaget till 2 § motsvarar 4 kap. 1 § 2 mom.

3 §. Öppna data. Förslaget till 3 § motsvarar 4 kap. 2 §.

4 §. Utlämnande av information till den som sköter uppgifter enligt avtal. Förslaget till 4 § 
gäller situationer där Trafikledsverket har gett en offentlig eller privat aktör i uppdrag att sköta 
uppgifter som med stöd av lag ankommer på verkets ansvar. Sådana aktörer är till exempel 
bland annat de som tillhandahåller trafikstyrnings- och trafikledningstjänster samt aktörer som 
sköter byggande och underhåll av trafikleder. Det är klart att samarbetet mellan Trafikledsver-
ket och sådana aktörer måste fungera smidigt. Även sekretessbelagd information få lämnas ut 
till en sådan aktör. Den som sköter underhållet av en trafikled kan ha behov av information till 
exempel en sådan bärande anordning som inte är offentlig information.

5 §. Utlämnande av sekretessbelagd information. Förslaget till 5 § motsvarar 4 kap. 3 §.

AVDELNING VI Påföljder, ändringssökande och straffbestämmelser

1 kap.: Administrativa påföljder och ändringssökande

2 §. Återkallande, ändring och begränsning av tillstånd. I 1–3 och 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

2 a §. Särskilda bestämmelser om återkallande av tillstånd för järnvägstrafik. I paragrafen 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

RP 61/2018 rd



163

2 b §. Återkallande av färdskrivarkort. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

2 c §. Anmärkning och varning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

3 b §. Förfarande i fråga om ett förarbevis för lokförare som beviljats av en annan stat. I 1 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 c §. Verksamhetsförbud i vissa fall. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

3 d §. Förfarande vid misstanke om fylleri i sjötrafik. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

3 f §. Förlust och återupprättande av gott anseende. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

3 g §. Förfarande i fråga om tillstånd som beviljats av någon annan stat. I paragrafen ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 h §. Återkallande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som har utfär-
dats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat i enlighet med STCW-
konventionen. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

4 §. Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Begäran om omprövning. I 2– 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

6 §. Besvär hos förvaltningsdomstolen. I det inledande stycket till 1 mom. ändras hänvisning-
en till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden (RP 29/2018 rd).

I 1 mom. 6 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.52 Lagen om distribution av alternativa trafikbränslen 478/2017

4 §. För allmänheten tillgängliga laddnings- eller tankstationer. I 5 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Användarinformation. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

6 §. Visning av priser för alternativa bränslen. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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8 §. Landströmsförsörjning och tankstationer för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart 
och havsgående fartyg. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

9 §. Tillsyn. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Rätt till upplysningar. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikations-
verket.

11 §. Rätt att utföra inspektioner. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

12 §. Vite samt hot om tvångsutförande eller avbrytande. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Tillsynsavgifter. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Sökande av ändring. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikations-
verket. Dessutom ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.53 Lotsningslagen 940/2003

2 §. Definitioner. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

4 d §. Drifthandbok. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

5 §. Skyldighet att anlita lots. I 3 mom. 1, 2 och 4 punken samt i 4 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

11 a §. Lotsexamina. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

11 b §. Provlotsning. I 3 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

11 c §. Anordnande av lotsexamina. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

11 d §. Särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina. I 2 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Styrsedel för lots. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

13 §. Återkallande av styrsedel för lots. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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14 §. Linjelotsbrev. I 1 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

16 §. Dispens. I 1, 6 och 7 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

18 §. Tillsyn. I 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

20 a §. Ändringssökande. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

21 §. Närmare föreskrifter, förteckningar och undantag. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.54 Lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik 694/2006

2 §. Tillståndspliktig verksamhet. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

4 §. Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning. I det inledande stycket i 1 mom. 
ändras Fordonsförvaltningscentralen till Transport- och kommunikationsverket och i 4 punk-
ten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 och 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Övervakning av trafikföretagarutbildningen. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

8 §. Ändringssökande. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.55 Lagen om passagerarfartygs personlistor 1038/2009

2 §. Lagens tillämpningsområde. I 2 mom. 2 punkten ändras sättet att skriva försvarsmakten 
till Försvarsmakten och sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsen-
det.
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10 §. Upprättande och godkännande av ett system för personlistor samt utseende av en person 
att föra personlistan. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

12 §. Funktionsvillkor för systemet för personlistor. I 1 mom. 2 punkten ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.  I punkten ändras dessutom sättet att 
skriva tullverket till Tullen och skrivsättet för gränsbevakningsväsendet till Gränsbevaknings-
väsendet.

13 §. Den person som bolaget utsett att föra personlista. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Utlämnande av uppgifter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.  Dessutom ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet och tullverket till Tullen.

16 §. Tillsyn. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

17 §. Administrativa tvångsmedel. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

20 §. Undantag. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

21 §. Avvikelser. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket och sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till Gränsbevakningsväsendet.

22 §. Föreskrifter om skyddade havsområden och gränserna för dem. Trafiksäkerhetsverket 
ändras till Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Ändringssökande. I 2, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.56 Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
690/2010

24 §. Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter. I 1 mom. 1 punkten ändras 
skrivsättet för tullen i enlighet med tullagen (304/2016) till Tullen. I 1 mom. 3 punkten ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av per-
sonuppgifter blir även den nationella dataskyddslagen tillämplig.
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1.57 Miljöskyddslagen för sjöfarten 1672/2009

2 kap. Förhindrande av oljeutsläpp från fartyg.

3 §. Konstruktions- och anordningskrav på fartygens maskinutrymmen. I 1, 2 och 3 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Konstruktions- och anordningskrav på lastutrymmena i oljetankfartyg. I 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Fartygs beredskapsplaner för oljeförorening. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Oljedagbok. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikations-
verket. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. IOPP-certifikat. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

10 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

2 a kap. Överföring av oljelast från ett fartyg till ett annat. 

1 §. Områden som anvisats för STS-operationer. I 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. STS-plan. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

3 §. Skyldighet att på förhand meddela om STS-operationer. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

4 kap. Förhindrande av utsläpp av skadliga flytande ämnen från fartyg.

1 §. Klassificeringen av skadliga flytande ämnen. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Konstruktions- och anordningskrav på kemikalietankfartyg. I 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Beredskapsplaner för marina föroreningar. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Lasthanteringsmanual. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

7 §. Lastdagbok. I 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.
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8 §. Andra certifikat som gäller transport av skadliga flytande ämnen. I 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Lossning av last och övervakning av rengöring av tankar. I 2, 3 och 4 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

5 kap. Förhindrande av utsläpp av toalettavfall från fartyg.

1 §. Förbud mot utsläpp av toalettavfall och utsläppsbegränsningar. I 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Krav som gäller fartygs system för toalettavfall. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

5 §. ISPP-certifikat. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

6 §. Undantag från förbudet mot utsläpp av toalettavfall. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 kap. Förhindrande av utsläpp av fast avfall från fartyg.

1 §. Förbud mot utsläpp av fast avfall och utsläppsbegränsningar. I 3 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. Utsläpp av fast avfall i undantagsfall. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

5 §. Fartygs avfallsdagbok. I 3, 4 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

6 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 kap. Förhindrande av luftförorening från fartyg.

5 §. Krav på fartygens anordningar. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

6 §. IAPP-certifikat. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

7 §. Kvalitetskrav på bränsle. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

10 §. Försök med nya utsläppsminskningsmetoder. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.
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12 §. Övervakning som gäller marina bränslen. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Rapportering och informationsutbyte om marina bränslen. I 1, 2 och 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 a §. Behörig myndighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikations-
verket.

15 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

7 a kap. Fartygs energieffektivitet.

3 §. IEE-certifikat. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

4 §. Undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

5 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

8 kap. Andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och som gäller förhind-
rande av miljöförstöring som orsakas av normal drift av fartyg.

2 §. AFS-försäkran. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Sändande av information i enlighet med AFS-konventionen. Trafiksäkerhetsverket ändras 
till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Varningar som gäller intag av barlastvatten. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Krav på system för hantering av barlastvatten. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Försök med ny teknologi för hantering av barlastvatten. I 2 och 3 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Barlastvattenhanteringsplan. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 §. Barlastvattendagbok. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

13 §. Barlastvattencertifikat. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

14 §. Beviljande av dispens från skyldigheten att hantera och skifta barlastvatten. I 1, 3, 4, 5 
och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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15 §. Sändande av information i enlighet med barlastvattenkonventionen. Trafiksäkerhetsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

8 a kap. Återvinning av fartyg.

1 §. Utnämning av ansvarig myndighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 §. Lämnande av information. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

3 §. Närmare bestämmelser. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

9 kap. Mottagning av avfall i hamn.

7 §. Rapportering. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

10 kap. Avlämning av avfall i hamn.

1 §. Obligatorisk avlämning av fartygsavfall och lastrester. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

2 §. Avgifter för fartygsavfall och lastrester. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

3 §. Anmälan om fartygsavfall och lastrester. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Befrielse från den obligatoriska avlämningen och anmälningsskyldigheten. I 1, 2 och 3 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 kap. Tillsyn och administrativt tvång.

1 §. Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

2 §. Trafiksäkerhetsverkets tillsynsuppgifter. I rubriken för paragrafen samt i 1, 2 och 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Utredning av inträffade utsläpp och åtgärder vid omedelbar risk för vattenförorening. I
1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 
mom. ändras skrivsättet för gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

12 §. Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och stoppa fartyg på Finlands territorialhav 
och i Finlands ekonomiska zon. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket. I 3 och 4 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsvä-
sendet till Gränsbevakningsväsendet.
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13 §. Skyldighet att undvika onödigt dröjsmål samt principen om minsta olägenhet. I 4 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Administrativt tvång. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

16 §. Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

17 §. Tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta åtgärder när ett fartyg bryter mot sin skyldig-
het att avlämna avfall i hamn eller släpper ut miljöförstörande ämnen. I 1 och 2 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. ändras skrivsättet 
för gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

18 §. Närmare bestämmelser.  Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket. I paragrafen ändras skrivsättet för gränsbevakningsväsendet till Gränsbevaknings-
väsendet.

13 kap. Särskilda bestämmelser.

2 §. Behörighetsvillkor för utsedda inspektörer samt utnämning och kraven på god förvalt-
ning. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Skyldighet att underrätta fartygets flaggstat. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport-
och kommunikationsverket.

7 §. Rättelseyrkande. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

8 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.58 Sjölagen 674/1994

I AVDELNINGEN - FARTYG.

1 kap. Allmänna stadganden om fartyg.

1 §. Ett fartygs nationalitet. I 2, 4, 6 och 7 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

1 a §. Införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan stats fartygsregister. I 2, 3 och 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

II AVDELNINGEN - REDERI

6 kap. Fartygs befälhavare.
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12 a §. Befälhavarens anmälningsskyldighet. I paragrafen ändras sjöfartsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

III AVDELNINGEN - ANSVAR

10 kap. Ansvar för oljeskada.

10 §. Försäkringsplikt för finska fartyg. I 3 mom. ändras sjöfartsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

10 a kap. Ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja. 

6 §. Försäkringsplikt för finska fartyg. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

8 §. Certifikat angående försäkring eller säkerhet. I 1–4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Övervakning av försäkringsplikten. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

11 a kap. Ansvar för avlägsnande av ett vrak som orsakats av en sjöolycka.

2 §. Befälhavarens och redarens rapporteringsplikt. I 1 och 2 mom. ändras Trafikverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Varning om och lokalisering av vrak. I 1 och 2 mom. ändras Trafikverket till Transport-
och kommunikationsverket.

4 §. Bestämning av den fara som ett vrak utgör och utmärkning av vrak. I 1 och 2 mom. änd-
ras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

5 §. Åtgärder för avlägsnande av ett vrak. I 1– 6 mom. ändras Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

7 §. Certifikat över försäkring eller säkerhet. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. rättas det finska ordet ”merenkuluun” till 
formen ”merenkulkuun”.

8 §. Verkställighet. I paragrafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

IV AVDELNINGEN - AVTAL OM BEFORDRAN TILL SJÖSS

15 kap. Befordran av passagerare och resgods.

24 §. Certifikat över försäkring eller säkerhet. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

25 §. Övervakning av försäkringsplikten. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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V AVDELNINGEN - SJÖOLYCKOR

18 kap. Dagböcker, sjöförklaring och besiktning.

1 §. Skyldigheten att föra dagbok. I 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 §. Dagbokens form och bevarande av uppgifter. I 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

3 §. Förande av dagbok. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

4 §. Uppgifter som ska föras in i dagboken. I 5 mom. ändras hänvisningen till personuppgift-
slagen (523/1999) till en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning). Vid behandlingen av personuppgifter blir även den nationella dataskydds-
lagen tillämplig.

I 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Skyldighet att avge sjöförklaring. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Avgivande och uppskjutande av sjöförklaring och befälhavarens anmälningsplikt. I 1, 4 
och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

8 §. Skriftlig rapport för sjöförklaring. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Bestämmande av sammanträde för avgivande av sjöförklaring. I 1 mom. ändras sjöfarts-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Sjöförklaring vid fartygs sammanstötning. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. ändras tullmyndigheten i enlighet med 
den gällande tullagen (304/2016) till Tullen.

12 §. Mottagande av sjöförklaring i vissa fall. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Sjöförklaring vid finsk beskickning. I 2 mom. ändras sjöfartsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

14 §. Komplettering av sjöförklaring och beslut om att sådan inte ska avges. I 1 och 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Rapporter till Trafiksäkerhetsverket om olyckor och tillbud i samband med fartygets 
drift. I rubriken för paragrafen samt i 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

VI AVDELNINGEN – AVSLUTANDE STADGANDEN
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23 kap. Särskilda stadganden.

3 §. Behörig myndighet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

1.59 Lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötrans-
port 1277/2007

3 §. Definitioner. I 1 mom. 8 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

17 §. Stödmyndighetens rätt att få uppgifter. I 1 mom. 4 punkten och i 2 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I paragrafen ändras sättet att skriva 
tullverket till Tullen.

1.60 Lagen om sjömanspensioner 1290/2006

139 §. Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd. I 1 mom. 4 
punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.61 Sjöräddningslagen 1145/2001

4 §. Övriga myndigheter och aktörer som deltar i sjöräddning. I 1 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket och ändras Trafikverket till Trafikleds-
verket.

I 2 mom. 2 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 
Dessutom föreslås till paragrafen ett tillägg, enligt vilket Transport- och kommunikationsver-
ket tillställer Gränsbevakningsväsendet en uppdaterad marin lägesbild över fartygstrafiken och 
verkställer med hjälp av leverantören av fartygstrafikservice Gränsbevakningsväsendets beslut 
om fartygstrafiken. I praktiken ansvarar leverantören av fartygstrafikservice för utarbetandet 
av lägesbilden och genomförandet av Gränsbevakningsväsendets beslut. Eftersom Transport-
och kommunikationsverket är den behöriga myndighet som avses i lagen om fartygstrafikser-
vice, ska verket i egenskap av behörig myndighet övervaka att leverantören av fartygstrafik-
service producerar en uppdaterad marin lägesbild över fartygstrafiken för Gränsbevakningsvä-
sendet och att leverantören av fartygstrafikservice verkställer Gränsbevakningsväsendets be-
slut om fartygstrafiken.

I 2 mom. 4 punkten ändras Trafikverket till Trafikledsverket samtidigt som punkten kompette-
ras med verkets uppgifter. 

I 3 mom. uppdateras hänvisningen till luftfartslagen (1194/2009) till en hänvisning till luftfart-
slag (864/2014). Dessutom utförs språkliga ändringar.

14 §. Rätt att få uppgifter av myndigheter. I 2 mom. 1, 6, 7, 7 a- och 13 punkten ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. 3 punkten ändras Tra-
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fiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 
mom. 9 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

24 §. Myndigheter som svarar för radiokommunikation i säkerhetssyfte inom sjöfarten. I para-
grafen ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket. 

1.62 Lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994

12 a §. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.63 Lagen om tryckbärande anordningar 1144/2016

4 §. Tillsynsmyndighet. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

98 §. Besiktning av tryckbärande anordning. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

1.64 Räddningslagen 379/2011

36 b §. Åtgärder som gäller ett fartyg och dess last. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

46 §. Samarbete inom räddningsverksamheten. I 2 mom. 13 punkten ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

89 §. Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet och tillsynsuppgifter. I 4 mom. 1 punkten 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 4 mom. 2 punkten 
ändras hänvisningen till informationssamhällsbalken (917/2014) till lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation (917/2014). 

89 a §. Rätt för den myndighet som leder räddningsverksamheten vid bekämpning av oljeska-
dor och fartygskemikalieolyckor att få uppgifter. I 2 mom. 4 och 5 punkten ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

I 4 mom. 2 punkten ändras hänvisningen till informationssamhällsbalken (917/2014) till lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

1.65 Polislagen 872/2011

5 kap. Hemliga metoder för inhämtande av information.

25 §. Inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning. I 2 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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62 §. Ersättningar till teleföretag. I 1 mom. ändras hänvisningen till informationssamhällsbal-
ken (917/2014) till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

1.66 Bränsleavgiftslagen 1280/2003

11 §. Betalning av bränsleavgift på förhand. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 §. Förbud att föra ut fordon ur landet. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

14 §. Betalning av bränsleavgift. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

15 §. Myndigheter. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

18 §. Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift. I 2 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

19 §. Förhandsavgörande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

20 §. Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

21 §. Efterdebitering. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

22 §. Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel. I paragrafen ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

23 §. Omprövningsbegäran. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

23 a §. Besvär till förvaltningsdomstolen. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

25 §. Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande. I paragrafen ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Förande av statens talan. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.
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29 §. Återbäring av grundlös prestation. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

30 §. Befrielse från bränsleavgift. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

31 §. Avgiftslättnad och uppskov med betalningen. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

32 §. Straffbestämmelser. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

1.67 Postlagen 415/2011

4 §. Anmälningsförfarande. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

5 §. Förteckning över anmälningar. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

17 §. Insamling och utdelning. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

18 §. Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvensen. I 2 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

20 §. Säkerställande av språkliga rättigheter. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Utvärdering av marknaden. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

23 §. Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I 1 mom. och i 
det inledande stycket i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

24 §. Förutsättningarna för åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

24 a §. Operatorer utsedda av Världspostkonventionen. Kommunikationsverket ändrasa till 
Transport- och kommunikationsverket.

25 §. Ändring av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I 1 och 2 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Användning av kostnadsredovisningssystem. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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29 §. Fördelning av kostnaderna. I det inledande stycket i 3 mom. och i 3 mom. 3 punkten 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

30 §. Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet. I 1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. 
och i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

31 §. Skyldighet att redogöra för prissättning samt kostnadsredovisning. Kommunikationsver-
ket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Kostnadsersättning till den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. I 2 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

34 §. Ansökan om ersättning och beräkning av nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

37 §. Postnummersystemet. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

42 §. Kontroll av posttjänsternas kvalitet. Kommunikationsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

43 §. Utdelning. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

43 a §. Returnering av försändelser som utdelats felaktigt. Kommunikationsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.

44 §. Placering av postlådor. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

48 §. Kommunikationsverkets rätt att meddela föreskrifter. I rubriken för paragrafen samt i det 
inledande stycket i 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

54 §. Postföretagets skyldighet att befordra en försändelse till adressaten och behandling av 
obeställbara försändelser. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

55 §. Postföretags rätt att öppna slutna försändelser. I 3 och 4 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

57 §. Behandling av obeställbara försändelser vid Kommunikationsverket. I rubriken för para-
grafen, i 1 och 2 mom., i det inledande stycket i 3 mom. samt i 4 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

58 §. Returnering av försändelser från Kommunikationsverket till postföretag. I rubriken för 
paragrafen samt i 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.
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59 §. Behandling av öppnade försändelser vid Kommunikationsverket. I rubriken för paragra-
fen samt i 1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

60 §. Tjänsteansvar. Kommunikationsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket.

61 §. Undantag från offentligheten för myndighetshandlingar samt tystnadsplikt. I 1, 2 och 3 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

65 §. Närmare bestämmelser om beredskap. I det inledande stycket i 2 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

67 §. Allmän styrning, utveckling och tillsyn. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

67 a §. Behandling av tillsynsärenden vid Kommunikationsverket. I rubriken för paragrafen, i 
1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

68 §. Tillsynsavgift för postverksamhet. Kommunikationsverket ändras till Transport- och 
kommunikationsverket.

69 §. Storleken på tillsynsavgiften för postverksamhet. I 4 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

70 §. Omsättningen i en koncern som grund för bestämmande av avgiften. I 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

71 §. Bestämmande och uttagande av tillsynsavgift för postverksamhet. I 1 och 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

72 §. Skyldighet att lämna uppgifter. I 1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

73 §. Användning av handlingar från utländska myndigheter. Kommunikationsverket ändras 
till Transport- och kommunikationsverket.

74 §. Utlämnande av uppgifter till Europeiska kommissionen eller till en annan EES-stat. I 1 
och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

75 §. Tvångsmedel. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

76 §. Olovligt bedrivande av postverksamhet. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

79 §. Avgörande av meningsskiljaktigheter. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

80 §. Ändringssökande. I 1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

81 §. Handräckning. Kommunikationsverket ändras till Transport- och kommunikationsver-
ket.  I paragrafen ändras dessutom sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevak-
ningsväsendet samt ändras tullmyndigheten till Tullen.

82 §. Frimärksutgivning och användning av andra portomärken. I 2 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

84 §. Övergångsbestämmelse. I 3, 4 och 8 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket. 11 mom. stryks.

1.68 1.1 Banlagen 110/2007

2 §. Tillämpningsområde. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren. I samma 
moment föreslås det att uttrycket nedläggning av banor ändras till uttrycket nedläggning av en 
järnväg, vilket motsvarar de begrepp som används i lagens 78 och 79 §. Bestämmelsen i 3 
mom. kompletteras genom en hänvisning till den nya 8 a § och 27 §, vilka inte ska tillämpas 
på privata spåranläggningar. Lagens 27 § tillämpas dock inte heller enligt den gällande lagtex-
ten på privata spåranläggningar. 

3 §. Definitioner. I definitionen av ett bannät i 1 mom. 9 punkten ersätts omnämnandet av Tra-
fikverket med Trafikledsverket. Eftersom det i lagen framöver i överensstämmelse med järn-
vägslagen kommer att användas begreppet bannätsförvaltare i stället för begreppet banhållare, 
kan begreppet bannät inte längre användas för att beteckna enbart statsägda järnvägar.  Därför 
föreslås det att definitionen för att överensstämma med definitionen i 2 § 2 punkten i järnvägs-
lagen utvidgas så att med järnväg i denna lag i fortsättningen ska avses de statsägda järnvägar 
som förvaltas av Trafikledsverket och sådana privata spåranläggningar som hör till tillämp-
ningsområdet för lagen. 

I 1 mom. 10 punkten ersätts omnämnandet av Trafikverket med förvaltaren av statens bannät. 
I samma punkt ändras ordet bannätet till statens bannät, eftersom begreppet bannät i enlighet 
med ändringen i 9 punkten inte längre enbart ska avse statens bannät. I 1 mom. 11 och 12 
punkten ändras hänvisningarna till lagen om enskilda vägar till hänvisningar till den nya lagen 
om enskilda vägar (RP 147/2017 rd) och hänvisningarna till landsvägslagen till hänvisningar 
till den nya lagen om trafiksystem och landsvägar (RP 45/2018). Till paragrafens 1 mom. fo-
gas en ny 14 punkt med en definition av bannätsförvaltare.

5 §. Allmänna krav på banhållning. I 4 mom. ändras omnämnandet av Trafiksäkerhetsverket 
till ett omnämnande av Transport- och kommunikationsverket. 

6 §. Byggande av järnväg. I 3 mom. ändras ordet tågtrafiken till järnvägstrafiken. Den första 
meningen i 3 mom. ändras så att den också gäller planering av en järnväg. 

7 §. Bannätsförvaltare och kostnaderna för banhållningen. Paragrafens rubrik ändras. Trafik-
verket som enligt 1 mom. är banhållningsmyndighet och banhållare för det bannät som det 
förvaltar ändras till Trafikledsverket som är förvaltare av statens bannät och banhållare. Till 
definitionen av de aktörer som för närvarande enligt 2 mom. betraktas som banhållare för pri-
vata spåranläggningar fogas utöver begreppet banhållare dessutom begreppet bannätsförval-
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tare. Begreppet bannätsförvaltare kommer således i överensstämmelse med järnvägslagen att 
avse Trafikledsverket som förvaltare av statens bannät samt de som förvaltar privata spåran-
läggningar. I stället för begreppet banhållare ska i denna lag användas begreppet bannätsför-
valtare för att avse dessa aktörer.  

På grund av den ändring i definitionen av ett bannät som föreslås i 3 § 9 punkten ändras 3 
mom. så att ordet bannätet ersätts med ordet statens bannät. Bestämmelsen i 4 mom. ändras så 
att ordet banhållaren ersätts med ordet bannätsförvaltaren. 

2 kap  Planering av en järnväg

8 §. Allmänt om planering av järnväg. I 2 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvalta-
ren. Avsikten är att bannätsförvaltaren ska samarbeta med landskapen, kommunerna, Statens 
tillstånds- och tillsynsmyndighet samt med övriga myndigheter.

8 a §. Projektbedömning. I paragrafen föreslås bestämmelser om projektbedömning. I projekt-
bedömningen rör det sig om ett befintligt utvärderingsförfarande i samband med planering 
som för närvarande utarbetas och styrs genom anvisningar från Trafikverket. Bestämmelsen 
om projektbedömning ska tillämpas endast på sådana projekt som gäller statens banverk och 
som Trafikledsverket ansvarar för.

Projektbedömningen ska stödja projektplaneringen och beslutsfattandet om genomförandet av 
projektet. Vid utredningsplaneringen används projektbedömning för att stödja valet av åtgär-
der som ska ingå i projektet och för att jämföra projektalternativens genomslag och lönsamhet. 
Tack vare projektbedömningen blir de val som träffas av den som utarbetar planen mer ge-
nomskinliga. Projektbedömningen säkerställer också att de projektalternativ som är effektivast 
och har störst genomslagskraft avancerar inom planeringen. Den information som projektbe-
dömningen ger vid banplanering är till hjälp när man jämför effektiviteten och genomslags-
kraften hos olika projekt, och i sista hand stödjer den det politiska beslutsfattandet vid valet av 
projekt som ska genomföras.

Enligt 1 mom. ska Trafikledsverket som ansvarar för utarbetandet av en plan också ansvara 
för att en projektbedömning görs. Beträffande projektbedömningen är kvaliteten viktig, med 
vilket avses att bedömningen ska vara objektiv, öppen för insyn och tillförlitlig. Viktigt är 
också att projektbedömningarna är jämförbara, vilket förutsätter att de utarbetas på ett enhet-
ligt sätt. För närvarande försöker man genom anvisningar som Trafikverket meddelar säker-
ställa att bedömningarna är jämförbara och insynsvänliga. 

Enligt 2 mom. ska projektbedömningen innehålla en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och effekter, en bedömning av projektgenomförandet, en plan för uppföljning och utvärdering 
samt en redogörelse för och dokumentation av bedömningen. En projektbedömning enligt 
ovan omfattar följande delar:

1. Beskrivningen av utgångspunkterna: projektalternativ, hur jämförelsen lagts upp och trafik-
prognos.

2. Beskrivning av effekterna: identifiering och val av eftersträvade effekter, val av mätare och 
kriterier för effekterna och sammanställande av planeringsparametrarna för effekterna.

3. Bedömning av projektet: genomslagsbedömning, lönsamhetskalkyl, genomförbarhetsstudie 
och slutsatser.
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4. Plan för uppföljning och utvärdering: rapportering och dokumentering av bedömningen, 
rapportering om projektbedömningen, sammanfattning av projektbedömningen och dokumen-
tering av projektbedömningen. 

9 §. Rätt till utredning. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren. I 2 mom. fö-
reslås bestämmelser om skyldighet att informera landskapet om att en plan utarbetas samt om 
att utredningar som har samband med den inleds.

12 §. Utredningsplanens innehåll. Det föreslås att kraven på innehållet i en utredningsplan ska 
utökas genom att i ett nytt 2 mom. bestämma att i planen också ska beaktas den riksomfat-
tande trafiksystemplan och trafiksystemplan på landskapsnivå som avses i den lag om trafik-
system och landsvägar som stiftas genom ändring av landsvägslagen. I den utredningsplan 
som Trafikledsverket bereder ska det också tas in en projektbedömning enligt den nya 8 a §, 
när en sådan bedömning enligt den paragrafen ska göras. 

13 §. Utredningsplanens rättsverkningar. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsför-
valtaren.

15 §. Järnvägsplanens innehåll. I 1 mom. ändras ordet tågtrafiken till järnvägstrafiken.

I 4 mom. föreslås en ny mening, där kraven på en järnvägsplans innehåll utökas så att i planen 
ska tas in en i 8 a § avsedd projektbedömning. I momentet korrigeras den felaktiga skrivning-
en i regeringens proposition RP 45/2018 rd: ordet vägplanen ändras till ordet järnvägsplanen.

18 §. Avlägsnande av plankorsningar. Bestämmelserna i 1, 2 och 3 mom. ändras så att ordet 
banhållaren ersätts med ordet bannätsförvaltaren. I 4 mom. ändras omnämnandet av banhålla-
ren till Trafikledsverket. I moment ska det för tydlighetens skull talas om Trafikledsverket i 
stället för om banhållaren, eftersom momentet i enlighet med 2 § 3 mom. inte ska tillämpas på 
privata spåranläggningar.  

22 §. Växelverkan. Bestämmelsen i 1 mom. föreslås bli preciserad så att bannätsförvaltaren 
ska ge fastighetsägare och övriga sakägare samt de, vilkas boende, arbete eller övriga förhål-
landen kan påverkas av utredningsplanen eller järnvägsplanen möjlighet att delta i beredning-
en av planen. I momentet görs dessutom en språklig ändring.

Bestämmelserna i 2, 3 och 4 mom. ändras så att ordet banhållaren ersätts med ordet bannäts-
förvaltaren.  

Det föreslås att 3 mom. förtydligas så att det i momentet avsedda ställningstagande till an-
märkningar som gjorts ska ingå i det beslut om godkännande av planen som lämnas till dem 
som gjort en anmärkning. Mot slutet av 4 mom. förslås en ny mening, enligt vilken bannäts-
förvaltaren ska lämna ett motiverat ställningstagande även till de utlåtanden som olika myn-
digheter och kommunen gett om en plan.

22 a §. Förhandsöverläggning. I lagen föreslås en bestämmelse om ett förfarande med för-
handsöverläggningar; denna ska stärka samarbetet och informationsutbytet mellan bannätsför-
valtaren som är ansvarig för utarbetande av planen, Transport- och kommunikationsverket 
som är den myndighet som godkänner planen och andra myndigheter samt främja ett smidigt 
planeringsförlopp. Syftet med förhandsöverläggningen är att främja hanteringen av de utred-
nings- och bedömningsförfaranden som krävs för planen och ett smidigare informationsutbyte 
och samarbete mellan den som utarbetar planen och den som godkänner den samt andra myn-
digheter, samt att förbättra kvaliteten på planen och framställningen om godkännande av den.
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Transport- och kommunikationsverket ska medan planen utarbetas ordna förhandsöverlägg-
ning med förvaltaren av statens bannät eller en annan bannätsförvaltare och vid behov också 
med andra centrala myndigheter, såsom Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Verket ska 
också på eget initiativ kunna sammankalla till förhandsöverläggning.

22 b §. Framställning om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om framställningar om godkännande av en utredningsplan och 
järnvägsplan och om de upplysningar som ska fogas till framställningen. Det rör sig om en ny 
paragraf, men den motsvarar ett etablerat förfarande inom trafikförvaltningen.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. ska gälla innehållet i framställningarna och vilka handlingar 
som ska fogas till framställningen. I 4 mom. anges det att framställningen ska lämnas skriftli-
gen. Ansökan ska också ges in elektroniskt till väghållaren. I 5 mom. föreslås ett bemyndi-
gande för Transport- och kommunikationsverket att utfärda föreskrifter om innehållet i fram-
ställningen. 

25 §. Ändring av och mindre undantag från planerna. Paragrafens rubrik ändras. Den andra 
meningen i paragrafen avskiljs till ett nytt 2 mom. I 2 mom. ändras ordet banhållaren till ban-
nätsförvaltaren. I 2 mom. görs dessutom språkliga ändringar. Vid ändring av en plan i enlighet 
med 1 mom. ska i ärendet det göras en motsvarande framställning om godkännande som i 
fråga om en ny plan. Transport- och kommunikationsverket ska besluta om godkännande av 
ändringen. I enlighet med 2 mom. ska bannätsförvaltaren emellertid utan beslut av Transport-
och kommunikationsverket få avvika från en godkänd plan, när det rör sig om mindre undan-
tag från planen. 

25 a §. Järnvägsplaner som berör plankorsningar. Det föreslås att paragrafen upphävs från 
och med den 1 januari 2020. Fram till det datumet har närings-, , trafik- och miljöcentralen be-
fogenheter att utarbeta järnvägsplaner som berör plankorsningar. En övergångsbestämmelse 
som gäller detta har tagits in i 10 § i genomförandelagen.

26 §. Planernas giltighetstid. I 1 och 4 mom. ändras omnämnandet av Trafikverket till Trans-
port- och kommunikationsverket, som i fortsättningen ska besluta om godkännande av planer. 
Den tredje meningen i 1 mom. som gäller förlängning av utredningsplanens giltighetstid, och 
den andra meningen i 4 mom. som gäller förlängning av järnvägsplanens giltighetstid föreslås 
bli kompletterad så att beslut om förlängning av planernas giltighetstid ska fattas på framställ-
ning av bannätsförvaltaren.  I den sista meningen i 4 mom. ersätts ordet banhållaren med ordet 
bannätsförvaltaren. 

27 §. Uppföljning och utvärdering. Paragrafens rubrik ändras. I 1 mom. ändras omnämnandet 
av Trafikverket till Trafikledsverket. 

I paragrafen föreslås vidare ett nytt 2 mom., där det föreskrivs om utvärdering av banprojekt. 
Trafikverket utvärderar redan för närvarande projekt. Syftet med utvärderingen av ett banpro-
jekt är att få fram ytterligare information om effekterna av projektet samt att utveckla banpla-
neringen och projektbedömningen. Utvärderingen ska visa varför man gjort väsentliga avvi-
kelser från vad som ursprungligen planerades inom projektet. Möjligheten till utvärderingar 
kommer också att uppmuntra till satsningar på projektbedömningarnas kvalitet.

Enligt förslaget ska utvärderingar göras för sådana projekt som också varit föremål för pro-
jektbedömning enligt 8 a §. Eftersom kravet på projektbedömning enligt 8 a § enbart ska gälla 
sådana projekt som Trafikledsverket ansvarar för ska också utvärderingen enbart gälla Trafik-
ledsverkets banprojekt. Det föreslås att utvärderingar dessutom bara ska göras för sådana pro-
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jekt som varit föremål för projektbedömning för vilka det finns särskilda skäl att göra en ut-
värdering i efterhand. Med andra ord behöver en utvärdering inte göras för varje banprojekt 
som det gjorts projektbedömning för. Särskilda skäl till att göra en utvärdering är exempelvis 
situationer där det utifrån de realiserade effekterna anses finnas möjligheter att lära sig något 
inför framtida projekt eller om man ser att effekterna av projektet utvecklas på ett sätt som av-
viker stort från vad projektbedömningen visade. Trafikledsverket ska ansvara för utvärdering-
en. 

Utvärderingen kan utarbetas i flera etapper i syfte att få reda på effekterna av ett banprojekt på 
kort och lång sikt. Typiskt sett skulle en första utvärdering göras när det har gått 2–7 år sedan 
banprojektet öppnades för trafik. Effekterna på lång sikt, såsom konsekvenserna för markan-
vändning och samhällsstrukturen, kan däremot utvärderas cirka 10–15 år efter det att projektet 
öppnades för trafik.

Utvärderingarna ska typiskt sett bedöma frågor som gäller projektgenomförandet, trafikpro-
gnoser och körkostnader, trafikolyckor, andra observerade effekter av projektet och utfallet 
när det gäller projektets genomslag och lönsamhet. 

28 §. Godkännande av planer. Omnämnandet av Trafikverket ändras till Transport- och kom-
munikationsverket, som i fortsättningen kommer att vara den myndighet som beslutar om 
godkännande av planer. I paragrafen stryks den bestämmelse som gäller skyldigheten att föra 
en plan till kommunikationsministeriet för godkännande, om en kommun, ett landskap eller 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet på centrala punkter i planen är av annan åsikt om 
planen. Bestämmelsen kommer inte längre att behövas, eftersom den myndighet som godkän-
ner planerna framöver i samtliga fall kommer att vara en annan än den myndighet som ansva-
rar för beredningen av planerna, i fråga om statens bannät således Trafikledsverket. Kommu-
nikationsministeriet ska dock fortfarande av särskilda skäl ha möjlighet att överföra godkän-
nandet av en plan till kommunikationsministeriet. En sådan överföring är emellertid en ex-
ceptionell åtgärd, som kommer i fråga bara när det gäller banprojekt som är av särskilt stor 
samhällelig betydelse.

2 a kap Tillstånd för plankorsning, byggande och underhåll av plankorsningar samt tillstånd
att korsa en järnväg

28 a §. Tillstånd för byggande och flyttande av en plankorsning. I 2–6 mom. ändras ordet 
banhållaren till Trafikledsverket. Bestämmelserna i 2 a kap. ska i enlighet med 2 § 3 mom. 
inte tillämpas på privata spåranläggningar. Därför ska begreppet bannätsförvaltare inte använ-
das. Det föreslås att till första meningen i 2 mom. fogas ett omnämnande av statens bannät i 
syfte att förtydliga att kravet på tillstånd enligt momentet gäller plankorsningar som byggs på 
statens bannät. 

28 b §. Byggande, ändring och underhåll av plankorsningar och anslutande vägar. I 3 mom. 
ändras ordet banhållaren till Trafikledsverket.

28 c §. Tillstånd att korsa en järnväg. I 1 och 3 mom. ändras ordet banhållaren till Trafikleds-
verket. I 3 mom. korrigeras sättet att skriva Gränsbevakningsväsendet så att det skrivs med 
stor begynnelsebokstav. 

28 d §. Återkallelse av tillstånd för plankorsning och tillstånd att korsa en järnväg. I paragra-
fen ändras ordet banhållaren till Trafikledsverket.

RP 61/2018 rd



185

3 kap Underhåll av järnväg, tillfälliga trafikarrangemang och övriga åtgärder som gäller järn-
vägsområdet

30 §. Begränsat underhåll av banavsnitt. Det föreslås att omnämnandet av Trafikverket ändras 
till bannätsförvaltaren. 

31 §. Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken. Det föreslås att omnäm-
nandet av Trafikverket ändras till Trafikledsverket. I enlighet med 2 § 3 mom. ska bestämmel-
sen inte tillämpas på privata spåranläggningar. 

32 §. Tillfällig farväg. Det föreslås att omnämnandet av Trafikverket ändras till Trafikledsver-
ket. I enlighet med 2 § 3 mom. ska bestämmelsen inte tillämpas på privata spåranläggningar.

33 §. Brådskande banarbete. I 1 och 2 mom. ersätts omnämnandet av Trafikverket med ett 
omnämnande av Trafikledsverket. I enlighet med 2 § 3 mom. ska bestämmelsen inte tillämpas 
på privata spåranläggningar.

35 §. Banarbetens inverkan på plankorsningar. I 1 och 2 mom. ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren. I 2 mom. ersätts omnämnandet av Trafiksäkerhetsverket med ett omnäm-
nande av Transport- och kommunikationsverket. 

36 §. Annat arbete på järnvägsområde samt placering av anläggningar och anordningar på 
järnvägsområde. I paragrafen föreskrivs det om annat arbete på järnvägsområde samt place-
ring av anläggningar och anordningar på järnvägsområde. För närvarande krävs det tillstånd 
för arbete på järnvägsområdet samt för placering av anläggningar och anordningar på järn-
vägsområde. Banhållaren beslutar om beviljande av tillstånd. I placeringen av anläggningar 
och anordningar på järnvägsområde handlar det om nyttjanderätt till området för en fastighet 
som är i en bannätsförvaltares besittning, alltså ett järnvägsområde. Frågan kan således jäm-
ställas med andra bestämmelser om servitutsrätt och annan nyttjanderätt. Huvudregeln exem-
pelvis vid grundande av servitutsrätt enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) är att parterna 
ingår avtal.  Paragrafen föreslås bli ändrad så att den som vill utföra annat arbete än banhåll-
ningsarbete eller placera andra ledningar, anläggningar och anordningar på järnvägsområde än 
sådana som hänför sig till banhållningen ska avtala om detta med bannätsförvaltaren. Kravet 
på tillstånd ersätts således med ett krav på avtal, som bättre lämpar sig för ändamålet. Till om-
nämnandet av anläggningar och anordningar fogas en uttrycklig bestämmelse om ledningar, 
eftersom placeringen av ledningar utgör en central helhet i tillämpningen av bestämmelsen om 
placering av anläggningar och anordningar. 

I överensstämmelse med nuläget ska bestämmelsen också gälla privata spåranläggningar. I 
fråga om staten bannät baserar sig Trafikledsverkets rätt att genom avtal bevilja nyttjanderätt 
till järnvägsområden som är i verkets besittning på lagen om rätt att överlåta statlig fastighets-
förmögenhet (973/2002, nedan lagen om överlåtelse) och statsrådets förordning om förvärv, 
arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (242/2015, 3§). Med stöd 
av 10 § i lagen om överlåtelse får Trafikledsverket genom avtal bevilja nyttjanderätt till ett 
järnvägsområde exempelvis för placering av en ledning, om nyttjanderätten inte medför olä-
genheter för användningen av järnvägsområdet för banhållning och bedrivande av järnvägstra-
fik.

Bannätsförvaltarens rätt att ingå avtal i saken ska begränsas genom bestämmelser som i sak 
motsvarar förutsättningarna för tillstånd och tillståndsvillkoren i den gällande bestämmelsen. I 
2 mom. föreslås bestämmelser om de förutsättningar under vilka bannätsförvaltaren får ingå 
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avtal enligt 1 mom. Förutsättningarna motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd 
enligt den gällande lagen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om de villkor som ska fogas till ett avtal enligt 1 mom. Ge-
nom bestämmelser om avtalsvillkor säkerställs det att hänsyn tas till de omständigheter som i 
den gällande lagen har kunnat åtgärdas med tillståndsvillkor, genom att ge banhållaren befo-
genheter att meddela anvisningar om underhåll av anläggningar eller anordningar eller genom 
att kräva att tillståndshavaren gör ändringar i en anläggning eller anordning eller flyttar eller 
avlägsnar anläggningen eller anordningen om nyttjandet av anläggningen eller anordningen 
orsakar oförutsedd fara för trafiken eller medför betydande olägenhet för banhållningen.  

I det gällande 3 mom. ändras omnämnandet av banhållaren till ett omnämnande av bannäts-
förvaltaren, och det föreslås att momentet blir nytt 4 mom. i oförändrad form. 

37 §. Skyddsområde för järnväg. I 2 mom. ersätts ordet banhållaren med Trafikledsverket. Be-
stämmelserna i 4 kap. ska i enlighet med 2 § 3 mom. inte tillämpas på privata spåranläggning-
ar. Därför ska begreppet Trafikledsverket  användas i stället för begreppet bannätsförvaltaren. 

38 §. Frisiktsområde för järnväg. I 2 mom. ersätts ordet banhållaren med Trafikledsverket. 

Bestämmelsen i 3 mom. föreslås bli ändrad så att där i stället för ett bemyndigande för kom-
munikationsministeriet att utfärda förordning föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets rätt att 
meddela närmare bestämmelser om definitionen av frisiktsområde för järnväg. Hänvisningen 
till den gällande landsvägslagen i momentet korrigeras dessutom till en hänvisning till den nya 
lagen om transportsystem och landsvägar.

40 §. Behörighet att bevilja undantag. I paragrafen ändras ordet banhållaren till Trafikledsver-
ket. 

41 §. Undantag från begränsningar. I 2 mom. ersätts ordet banhållaren med Trafikledsverket.

42 §. Förfarandet vid avlägsnande av växtlighet och naturhinder. I paragrafen ändras ordet 
banhållaren till Trafikledsverket.

5 kap Förvärv av områden samt ersättningar

43 §. Järnvägsförrättning. I 3 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren. Hänvis-
ningen i 3 mom. till lagen om enskilda vägar ändras till en hänvisning till den nya lagen om 
enskilda vägar (RP 147/2017). I 4 mom. ersätts ordet banhållaren med Trafikledsverket. I en-
lighet med 2 § 3 mom. tillämpas 4 mom. inte på privata spåranläggningar. 

43 a §. Rätt att föra talan vid en järnvägsförrättning. Det föreslås att paragrafen upphävs från 
och med den 1 januari 2020. Fram till det datumet har närings-, trafik- och miljöcentralen be-
fogenheter att utarbeta järnvägsplaner som berör plankorsningar. En övergångsbestämmelse 
som gäller detta har tagits in i 10 § i genomförandelagen.

44 §. Inledande av järnvägsförrättning. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannätsför-
valtaren. 

46 §. Besittningstagande. Bestämmelserna i 1, 4 och 5 mom. ändras så att ordet banhållaren 
ersätts med ordet bannätsförvaltaren. I 1 mom. ändras den finska språkdräkten.
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46 a §. Överlåtelse av en enskild väg. I paragrafrubriken ändras den finska språkdräkten. I pa-
ragrafen ändras den finska språkdräkten och ordet banhållare ändras till bannätsförvaltare.

47 §. Fastställande av föremålet för inlösning samt uppkomst av äganderätt till järnvägsom-
rådet. I 1, 2 och 3 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

48 §. Grundande av nyttjanderätt. I 1 och 2 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförval-
taren.

49 §. Upphörande av rättigheter. I 1, 2 och 3 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsför-
valtaren.

50 §. Utloppsdiken. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

52 §. Behandling av inlösen vid två förrättningar. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till ban-
nätsförvaltaren.

55 §. Ersättningar vid ägoregleringar. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannätsför-
valtaren.

57 §. Utvidgning av inlösen. I 1 och 2 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

58 §. Utvidgning av inlösen inom detaljplaneområde. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren.

59 §. Reglering av enskilda vägar. I 2 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren. 
Hänvisningarna till den gamla lagen om enskilda vägar ändras till hänvisningar till den nya la-
gen om enskilda vägar (RP 147/2017 rd). Hänvisningen till 38 c § i den gamla lagen om en-
skilda vägar, vilken bestämmelse gäller lokal vägförrättning, ändras till en hänvisning till 76 § 
i den nya lagen om enskilda vägar.  Dessutom ändras ordet vägförrättning i överensstämmelse 
med terminologin i den nya lagen om enskilda vägar till förrättning av enskild väg.

60 §. Avtal om ersättning. I 2 och 3 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

61 §. Ersättning för skydds- och frisiktsområden. I 1 och 2 mom. ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren.

63 §. Ersättning för utredningsarbete och för vissa andra åtgärder. I paragrafen ändras ordet 
banhållaren till bannätsförvaltaren.

65 §. Övriga ersättningar och järnvägsförrättning som gäller ersättningar. I 1 och 3 mom. 
ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

69 §. Utbetalning av ersättning samt ränta. I 1, 2 och 4 mom. ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren. Den sista meningen i 4 mom. föreslås bli upphävd såsom obehövlig.

70 §. Deponering av ersättning som är stridig. I paragrafen ändras ordet banhållaren till ban-
nätsförvaltaren.

71 §. Tvångsverkställighet i särskilda fall. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannäts-
förvaltaren.
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72 §. Panträttsinnehavares rätt till ersättning. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannäts-
förvaltaren.

73 §. Obetydliga ersättningar. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

74 §. Ersättningsfria överlåtelser. Det föreslås att omnämnandet av Trafikverket ändras till 
Trafikledsverket. 

75 §. Kostnaderna för järnvägsförrättning. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannäts-
förvaltaren.

6 kap Nedläggning av järnväg och indragning av dess biområde

78 §. Nedläggning av järnväg i samband med byggande av järnväg. I den första meningen i 
paragrafen ändras omnämnandet av Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket, 
som i fortsättningen ska besluta om godkännande av planer. I den sista meningen i paragrafen 
ersätts ordet banhållaren med Trafikledsverket. I enlighet med 2 § 3 mom. ska bestämmelsen 
inte tillämpas på nedläggning av privata spåranläggningar. 

79 §. Nedläggning av järnväg i andra sammanhang. I 1 och 2 mom. ersätts omnämnandet av 
Trafikverket med ett omnämnande av Trafikledsverket. 

80 §. Överlåtelse av järnvägsområde i samband med nedläggning av järnväg. I 1 och 3 mom. 
ersätts omnämnandet av Trafikverket med ett omnämnande av Trafikledsverket. 

81 §. Konstruktioner och anordningar på ett järnvägsområde som dragits in och överlåts. I 
paragrafen ersätts omnämnandet av Trafikverket med ett omnämnande av Trafikledsverket. 

82 §. Förfaranden som gäller ett järnvägsområde som dragits in. I 1 mom. ersätts omnäm-
nandet av Trafikverket med ett omnämnande av Trafikledsverket. 

83 §. Indragning av biområde. I 1, 2 och 3 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvalta-
ren.

84 §. Upphörande av panträtt och särskild rättighet. I paragrafen ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren. 

85 a §. Överlåtelse av delar av ett järnvägsområde. Det föreslås att omnämnandet av Trafik-
verket ändras till ett omnämnande av Trafikledsverket.

7 kap Särskilda bestämmelser

86 §. Biträdande terränguppgifter. Paragrafen är ny till innehållet. Avsikten är att den ska tas 
in i stället för den bestämmelse som tidigare upphävdes genom en lag om ändring av banlagen 
(567/2016). I 1 mom. föreslås en bestämmelse om att Trafikledsverket får lägga ut sådana bi-
trädande terränguppgifter som anknyter till tillståndsuppgifter eller andra uppgifter som hör 
till Trafikledsverket till en privat tjänsteleverantör eller en annan tjänsteleverantör. I 2 mom. 
föreslås en bestämmelse om att tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar 
och tillräcklig kompetens för att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. Dessutom ska i mo-
mentet ingå en informativ hänvisning till att den tjänsteleverantör som sköter biträdande ter-
ränguppgifter omfattas av straffrättsligt tjänsteansvar och av bestämmelserna i skadeståndsla-
gen.
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87 §. Administrativa tvångsmedel. Det föreslås att Transport- och kommunikationsverket i 
fortsättningen ska ha tvångsmedelsbefogenheter enligt 1 mom. Både Transport- och kommu-
nikationsverket och Trafikledsverket ska i fortsättningen ha i 2 mom. avsedda befogenheter att 
vidta brådskande åtgärder. I 2 mom. stryks dessutom omnämnandet av rättelse av olovlig åt-
gärd. En sådan rättelse av olovlig åtgärd som inte är nödvändig för att avlägsna en fara som 
omedelbart hotar trafiken kan skötas i ett förfarande enligt 1 mom. 

I 3 mom. ändras omnämnandet av Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket till ett omnämnande 
av Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. 

88 §. Indrivning av kostnader. I paragrafen ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren.

89 §. Underhåll av plankorsningar och broar. I 1 och 2 mom. ändras ordet banhållaren till 
bannätsförvaltaren.

89 a §. Vissa skadeståndsärenden. Det föreslås att paragrafen upphävs som obehövlig. Be-
stämmelser om saken föreslås i 10 § i genomförandelagen.

90 §. Delgivning och delfående av beslut. I 1 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsför-
valtaren.

91 §. Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna. I 1 och 
2 mom. ändras ordet banhållaren till bannätsförvaltaren. 

92 §. Ändringssökande. I andra meningen i 1 mom. ändras omnämnandet av banhållaren till 
ett omnämnande av Trafikledsverket. I 3 mom. förslås dessutom en skrivning om bannätsför-
valtarens rätt att söka ändring i ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan. 

94 §. Omedelbar verkställighet av beslut. I 2 mom. ändras omnämnandet av banhållaren till ett 
omnämnande av Trafikledsverket. 

100 §. Övergångsbestämmelser med tanke på ämbetsverksreformen och landskapsreformen. 

I paragrafen föreslås de övergångsbestämmelser med tanke på ämbetsverksreformen och land-
skapsreformen som gäller banlagen. I 1 mom. föreslås bestämmelser om behandling och avgö-
rande av sådana utredningsplaner och järnvägsplaner som har godkänts före ikraftträdandet av 
den föreslagna lagen eller vars utarbetande har inletts före ikraftträdandet. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om giltigheten för sådana rättigheter enligt den gällande 36 § 
som har grundats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om att närings-, trafik- och miljöcentralerna inte ska ha exklu-
siv behörighet att bereda järnvägsplaner som berör plankorsningar, utan att de ska dela befo-
genheterna med Trafikledsverket. Närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet gäller 
emellertid endast till den 31 december 2019. 

I 4 mom. föreslås bestämmelser om att närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ha behörighet 
att föra talan i ärenden som rör statens bannät fram till den 31 december 2019. 
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I 5 mom. föreslås bestämmelser om att närings-, trafik- och miljöcentralen ska behandla och 
avgöra ersättningsyrkanden som hänför sig till sak- eller förmögenhetsskador som inträffat 
inom bannätet inom ett serviceområde för järnvägstrafik.

Enligt 6 mom. ska det som anges i denna övergångsbestämmelse tillämpas på sådana service-
avtal som Trafikverket eller Trafikledsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna har in-
gått med externa tjänsteproducenter.

1.69 Banskattelagen 605/2003

1 §. Det föreslås att banskattelagen ska upphävas. Järnvägslagen (1394/2015) och banlagen 
(1395/2015) ändrades så att Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande 
av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, nedan järnvägsmarknadsdirektivet, genomför-
des nationellt så att lagarna trädde i kraft den 8 december 2015.

Då Riksdagen har godkänt genomförande av järnvägsmarknadsdirektivet betyder det att alla 
avgiftsgrunder som hör till unionslagstiftningen har nu blivit en del av avgitftsreglering av 
järnvägslagen och det finns inget behov för ett särskilt banskatt. Järnvägsmarknadsdirektivet 
kräver att medlemsstaterna bör genomföra avgiftssystemet senast 15 juni 2019 så att prissätt-
ning av bannättet motsvarar den som järnvägsmarknadsdirektivet förutsätter. Upphävande av 
banskattelagen är neutral för statsbudgeten då i framtiden ska banskattet integreras i banavgift 
som Trafikledverket ska ta från användning av bannätet och ändringen från banskattet till ban-
avgiften kan tas i hänsyn i statsbudgeten gällande kostnader för banhållningen. Banskattelagen 
ska upphävas från och med den 1 januari 2019.

1.70 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 
i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör 
Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygs-
trafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget 104/2011

3 §. I 1 mom. ändras Trafikverket till Trafikledsverket. 

1.71 Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
159/2007

3 §. Definitioner. I 1 mom. 9 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

1.72 Lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden 590/2013

27 §. Myndigheternas tillsynssamarbete. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter. I 1 mom. 1 punk-
ten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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1.73 Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014

4 §. Anmälningsplikt som gäller bedrivande av verksamhet. I det inledande stycket i 1 mom. 
samt i 4, 5, 6 och 7 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

5 §. Förteckning över anmälningar. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 §. Ledigförklaring av nätkoncessioner. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

9 §. Beviljande av nätkoncession för kortvarig verksamhet. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Beviljande av nätkoncession genom auktion. I 2 och 5 mom. ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet. I det inledande stycket i 1 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Deltagande i auktion. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

14 §. Auktionsförfarandets offentlighet. I 2 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Förkastande av auktionsbud. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

16 §. Villkor för nätkoncession. I 3 mom. 2 punkten ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

18 §. Överföring av nätkoncession. I 8 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

23 §. Förfarandet vid ansökan om programkoncession. I det inledande stycket i 1 mom., i 1 
mom. 6 punkten samt i 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

25 §. Beviljande av programkoncession. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 3 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

26 §. Beviljande av programkoncession för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset.
I 2, 4 och 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

28 §. Kortvarig programkoncession. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.
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30 §. Överföring av programkoncession. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

31 §. Hur en programkoncession förfaller. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

33 §. Avstående från programkoncession. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

34 §. Analog radioverksamhet som kräver programkoncession. I 1 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

35 §. Förfarandet vid ansökan om programkoncession för analog radioverksamhet. I 1 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet. I det inledande stycket i 
1 mom. samt i 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

39 §. Radiotillstånd. I 1, 2, 3, 4, 6, 9 och 10 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket. I 2 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet 
ändras till Gränsbevakningsväsendet.

40 §. Beviljande av radiotillstånd. I 1, 2 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

41 §. Förutsättningar för beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering. I 1 mom. 1 och 
4 punkten samt i 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.

42 §. Tillståndsvillkor. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

43 §. Skyldighet att höra parter. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

45 §. Beviljande av frekvensreservering. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

46 §. Förnyande av radiotillstånd utan ansökan. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

47 §. Ändring av radiotillstånd. I 1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

48 §. Överföring och uthyrning av radiotillstånd. I 2 och 4 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

49 §. Återkallande av radiotillstånd och frekvensreservering. I det inledande stycket i 1 mom. 
och i 1 mom. 3 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket.
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50 §. Beslut om störningsskydd. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

51 §. Marknadsdefinition. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

52 §. Marknadsanalys och beslut om betydande marknadsinflytande. I 1, 2, 3 och 4 mom. änd-
ras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

53 §. Skyldigheter för företag med betydande inflytande på grossistmarknaden. I 1, 3 och 4 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

54 §. Skyldigheter för företag med betydande inflytande på detaljistmarknaden. I 1 mom., i det 
inledande stycket i 2 mom. och i 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

55 §. Skyldigheter som åläggs på andra grunder än på grund av betydande marknadsinfly-
tande. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

56 §. Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av betydande marknadsinflytande.
I det inledande stycket i 1 mom. och i 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

57 §. Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av annat än betydande marknads-
inflytande. I det inledande stycket i 1 mom. och i 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

58 §. Samlokalisering och gemensamt utnyttjande. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 
och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

61 §. Samtrafikskyldighet på grund av betydande marknadsinflytande. I 1, 2 och 3 mom. änd-
ras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

62 §. Samtrafikskyldighet på andra grunder. I det inledande stycket i 1 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

65 §. Ersättning för användning av telefonnät. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

67 §. Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt. I paragrafen ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

68 §. Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

69 §. Skyldighet att lämna insyn. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

70 §. Skyldighet att särredovisa i bokföringen. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.
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71 §. Skyldigheter vid prissättning av nyttjanderätt och samtrafik. I 1, 2 och 4 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

72 §. Prissättningsskyldighet som inte är baserad på betydande marknadsinflytande. I para-
grafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

73 §. Utredningsskyldighet vid prissättning. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

74 §. Kostnadsberäkningssystem. I 1 och 2 mom., i det inledande stycket i 3 mom. samt i 3 
mom. 3 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

75 §. Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet. I 1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. och 
i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

76 §. Funktionell separation. I 1 mom. och i det inledande stycket i 3 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

77 §. Skyldighet att anmäla ägarbyte. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

81 §. Skadeståndsskyldighet. I 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

82 §. Yttrande om marknadsdefinitioner, marknadsanalyser och betydande marknadsinfly-
tande. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

83 §. Yttrande om företags skyldigheter när det gäller betydande marknadsinflytande. I 1, 2, 3
och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

84 §. Förfarandet i brådskande fall. I det inledande stycket i 1 mom. och i 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

85 §. Utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster. I 2 och 3 mom. ändras Kom-
munikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

86 §. Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för allmänna telefonitjänster. I
1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

87 §. Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för internetaccesstjänster. I 1, 
3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

89 §. Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser kontaktinformat-
ionstjänster. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

90 §. Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser nättjänster. I para-
grafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

92 §. Övervakning av priserna på samhällsomfattande tjänster. I paragrafen ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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93 §. Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

94 §. Ersättning för leverantörens kostnader för samhällsomfattande tjänster. I 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

96 §. Kommunikationsverkets föreskrifter om frekvensanvändningen. I rubriken för paragrafen 
samt i 1, 2, 3, 5 och 6 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

97 §. Särskilda bestämmelser om frekvensförvaltning. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

98 §. Teleområden. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

99 §. Kommunikationsverkets föreskrifter om numrering. I rubriken för paragrafen och i 2 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

100 §. Numreringsbeslut. I 1, 3 och 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

101 §. Återkallande av nyttjanderätten till nummer och prefix. I det inledande stycket i 1 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

102 §. Nummerportabilitet. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

103 §. Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet. I 1 mom. och i det inledande stycket i 2 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

104 §. Telekommunikation inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I 3 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

105 §. Allmänt utlandsprefix. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

110 §. Nätneutralitet. I det inledande stycket i 2 mom. och i 3 mom. ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

111 §. Nyttjanderätt till fastigheters och byggnaders interna nät. I 2 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

120 §. Fel i leveransen av kommunikationstjänster. I 1 mom. 1 punkten ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

124 §. Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

130 §. Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinformation. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

RP 61/2018 rd



196

132 §. Identifiering av abonnemang. I 7 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

134 §. Specificering av fakturor och specificering per uppkoppling. I 7 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

135 §. Rätt att begränsa användningen av ett abonnemang till mottagning av annat än kom-
munikationstjänster. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

143 §. Behandlingsrätt i fall av missbruk. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

145 §. Dokumentering av behandlingshistorik. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

157 §. Skyldighet att lagra uppgifter för myndigheternas behov. I 8 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 6 mom. ändras hänvisningen till 
personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av personuppgifter blir även den nationella 
dataskyddslagen tillämplig.

158 §. Skyldigheter och förfaringssätt vid behandling av uppgifter som lagras för myndighet-
ernas behov. I 6 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

163 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

164 §. Kommunikationsverkets domännamnsverksamhet och förmedling av domännamn. I ru-
briken för paragrafen samt i 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

165 §. Registrarens anmälningsskyldighet. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

166 §. Domännamnets form och innehåll. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

167 §. Anteckning av uppgifter i domännamnsregistret och offentliggörande av uppgifter. I 2 
och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

168 §. Överföring av domännamn och byte av registrar. I 1, 2, 3 och 4 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

169 §. Avregistrering av domännamn. I 1, 2, 3, 4 och 6 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

170 §. Registrarens övriga skyldigheter. I 1 mom. 3 och 7 punkten samt i 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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171 §. Organisering av domännamnsförvaltningen. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

172 §. Säkerställande av domännamns informationssäkerhet. I 1 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

195 §. Tillgång till kontaktinformationstjänster. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

209 §. Europeiskt programutbud. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

213 §. Förfarande för utövande av ensamrätt. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

228 §. Kanalplatsnumrering. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

242 §. Tillgången till information om telekablars placering samt informationssäkerheten vid 
behandlingen av den. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

244 §. Föreskrifter om kommunikationsnät och kommunikationstjänster. I det inledande 
stycket i paragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

245 §. Krav som gäller lämnande av biträde till myndigheter. I 1, 2 och 4 mom. ändras Kom-
munikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

247 §. Skyldighet att sörja för informationssäkerheten vid kommunikationsförmedling och till-
handahållande av mervärdestjänster. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

249 §. Planering och byggande av fastigheters och byggnaders fysiska infrastruktur och inter-
na nät. I det inledande stycket i 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

252 §. Tillhandahållande av information om kombinationer av radioutrustning och program-
vara och registrering av vissa typer av radioutrustning. I 1 mom. ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

253 §. Skyldigheter för tillverkare av radioutrustning. I 10 punkten ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

253 a §. Tillverkarens representant. I 2 mom. 1, 2 och 3 punkten ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

253 b  §. Skyldigheter för importörer av radioutrustning. I 5 och 8 punkten ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

253 d §. Skyldigheter för ekonomiska aktörer. I 2 mom. 1, 2 och 3 punkten samt i 4 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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258 §. Teknisk dokumentation för radioutrustning. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

260 §. Hantering av radioutrustning som utgör en risk. I 1, 2, 4, 5, 7 och 8 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

261 §. Samråd som gäller begränsande åtgärder. I 1, 3, 4 och 5 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

262 §. Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk. I 1 och 3 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

263 §. Korrigerande av formell bristande överensstämmelse. I det inledande stycket i 1 mom., 
i 1 mom. 7 punkten samt i 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

265 §. Påvisande av behörighet. I 1, 3, 4, 6 och 7 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsvä-
sendet till Gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten till Försvarsmakten.

266 §. Upprätthållande av kompetens. I 1 mom. 3 punkten samt i 3 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

267 §. Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid. I 1 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket, omnämnandet av 
Trafiksäkerhetsverket stryks och sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras till Gräns-
bevakningsväsendet.

268 §. Återkallande av behörighets- och kompetensbevis. I paragrafen ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

269 §. Skydd av elektroniska meddelanden. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

270 §. Skyldigheter för företag som använder avkodningssystem. I 7 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

271 a §. Tillhandahållande av offentlig reglerad satellittjänst. I paragrafen ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

271 b  §. Tillverkning av satellittjänstteknik. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

271 c §. Exportkontroll. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

272 §. Åtgärder för informationssäkerheten. I 5 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. 

273 §. Skyldighet att avhjälpa störningar. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.
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274 §. Störningsanmälningar till abonnenter och användare. I 4 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

275 §. Störningsanmälningar till Kommunikationsverket. I rubriken för paragrafen samt i 1–5 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

276 §. Samarbetsgruppen för störningssituationer. I det inledande stycket i 1 mom., i 2 mom. 
2 punkten samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket. 

277 §. Avhjälpande av radiostörningar. I 3, 4, 5 och 7 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

278 §. Allmänt nödnummer. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

280 §. Teleföretags skyldighet att förmedla riktade myndighetsmeddelanden. I 6 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

282 §. Beredskapsplanering. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

284 §. Närmare bestämmelser om beredskap. I det inledande stycket i paragrafen ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

286 §. Avgift för deltagande i auktion. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

287 §. Koncessionsavgift. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

288 §. Marknadsbaserad frekvensavgift. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 1 mom. 3 
punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. I det inle-
dande stycket i 1 mom. ändras ordalydelsen för tydlighetens skull.

289 §. Informationssamhällsavgift. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

290  §. Omsättning som informationssamhällsavgiften baseras på. I 5 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

291 §. Påförande av informationssamhällsavgift. I paragrafen ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

292 §. Lämnande av uppgifter till Kommunikationsverket samt avgiftsskyldigheten i vissa un-
dantagssituationer. I rubriken för paragrafen samt i 1, 2 och 4 mom. ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

294 §. Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet. I 2 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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295 §. Domännamnsavgift. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

296 §. Numreringsavgift. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

299 §. Kostnader för system som anskaffats för biträdande av myndigheter. I 1 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

301 §. Kostnader för system för förmedling av riktade myndighetsmeddelanden. I 2 mom. änd-
ras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

303 §. Kommunikationsverkets allmänna uppgifter. I rubriken för paragrafen samt i 1, 2, 3, 4, 
5, 6 och 7 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

304 §. Kommunikationsverkets särskilda uppgifter. I rubriken för paragrafen och i det inle-
dande stycket i 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikations-
verket. I 2 mom. raderas sista meningen eftersom den är onödig.

307  §. Vissa andra myndigheters uppgifter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket och 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. Sättet att skriva gränsbe-
vakningsväsendet ändras till Gränsbevakningsväsendet. Den andra meningen i paragrafen 
stryks.

308 §. Myndighetssamarbete. I 1–3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

309 §. Handräckning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. I 1 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gräns-
bevakningsväsendet och omnämnandet av Trafiksäkerhetsverket stryks helt och hållet.

311 §. Kommunikationsverkets och statsrådets skyldighet att offentliggöra beslut och med-
delanden. I rubriken för paragrafen och i 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

312 §. Elektronisk delgivning. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

313 §. Behandling av tillsynsärenden vid Kommunikationsverket. I rubriken för paragragen, i 
1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

314 §. Kommunikationsverkets avgörande av tvister mellan företag. I rubriken för paragragen 
samt i 1, 2, 3, 4 och 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

315 §. Myndigheternas allmänna rätt att få information. I 1 mom. samt i det inledande stycket 
i 6 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 4 mom. 
ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.
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316 §. Behandling och utplåning av uppgifter om kommunikation och lokalisering. I 1 mom., i 
det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 och 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

317 §. Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar av radiokommunikation. I 1, 2 
och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

318  §. Utlämnande av information från myndigheter. I 1, 2, 3 och 5 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. stryks omnämnandet av 
Trafiksäkerhetsverket. I momentet ändras Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

319 §. Tystnadsplikt och utlämnande av information som gäller meddelanden. I 1 mom., i det 
inledande stycket i 2 mom., i 2 mom. 1 punkten samt i 3 och 5 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

320 §. Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets rätt att få information. I paragrafen 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom ändras 
sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

323 §. Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri information för vissa myndighete. I 5 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

325 §. Kommunikationsverkets inspektionsrätt. I rubriken för paragrafen samt i 1, 3, 4 och 5 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

326 §. Inspektion av radioutrustning. I det inledande stycket i 1 mom. samt i 2 och 3 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. Dessutom i 2 mom. 
ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet.

327 §. Undersökning av utrustning. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

328 §. Tryggande av störningsfri och effektiv användning av radiofrekvenser. I paragrafen 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

329 §. Förhindrande av radiostörningar. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

330 §. Tillsynsbeslut. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

331 §. Interimistiska beslut. I 1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

333  §. Påföljdsavgift för teleföretag. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

334 §. Påföljdsavgift för utövare av televisions- eller radioverksamhet. I 4 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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336 §. Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid tillhandahållande av kommunikationstjänster. I
1, 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

338 §. Avbrytande av televisionsverksamhet. I paragrafen ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

340 §. Förbud mot televerksamhet. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

342 §. Omprövning. I 2 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

343 §. Överklagande hos marknadsdomstolen. I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

344 §. Överklagande hos förvaltningsdomstolen. I 1, 3 och 4 mom. ändras Kommunikations-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

I 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

345 §. Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen. I 1 mom. ändras hänvisningen till 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (RP 29/2018 rd).

I 2 mom. 2, 3 och 4 punkten samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

352 §. Övergångsbestämmelser. I 4 och 5 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket. 

1.74 Lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem 21/2014

4 §. Krav som ska uppfyllas av EETS-betalningsförmedlare. I det inledande stycket i 1 mom. 
samt i 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

5 §. EETS-tjänsternas täckning. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 §. Tekniska krav som ska uppfyllas av EETS och av driftskompatibilitetskomponenter. I 4 
mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter. I 1, 2, 3 och 4 mom. änd-
ras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Administrativa tvångsmedel. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

20 §. Register över EETS-områden. I 1, 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.
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21 §. Register över EETS-betalningsförmedlare. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

22 §. Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

I 3 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av per-
sonuppgifter blir även den nationella dataskyddslagen (RP 9/2018 rd) tillämplig.

23 §. Tillsynsmyndighetens rättigheter. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Överklagande. I 2 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

I 1–3 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning 
till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.75 Lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet 991/2003

4 §. Administreringen av informationssystemet. Trafikverket ändras till Trafikledsverket.

5 §. Inrättandet av informationssystemet. Trafikverket ändras till Trafikledsverket.

6 §. Upprätthållande av informationssystemet. I 1 och 2 mom. ändras Trafikverket till Trafik-
ledsverket. Samtidigt ändras i 1 mom. skrivsättet för lantmäteriverket till Lantmäteriverket.

7 §. Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet. Trafikverket ändras till Trafikledsver-
ket.

9 §. Ansvaret för uppgifterna. Trafikverket ändras till Trafikledsverket. Samtidigt ändras 
skrivsättet för lantmäteriverket till Lantmäteriverket.

1.76 Inkomstskattelagen 1535/1992

74 §. Sjöarbetsinkomst.  I 1 mom. 2 punkten ändras Trafikverket till Trafikledsverket.

1.77 Lagen om transport av farliga ämnen 719/1994

3 a §. Transportklasser för farliga ämnen. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.
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6 §. Övriga myndigheter. I 1 och 3 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet så 
att det börjar med stor bokstav samt i 1 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

7 a §. Krav på fordon som används för transport av farliga ämnen. I 2 och 3 mom. ändras 
Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 b §. Beviljare av TFÄ-godkännanden och utförare av TFÄ-besiktningar. I 1 och 3 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 c §. Behörighetsvillkor för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

7 d §. Tillstånd att ge vidareutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och ut-
för TFÄ-besiktningar. I 1, 2 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

9 §. Transportörens skyldigheter. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

10 a §. Transport som resgods. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

10 b §. Transport som flygpostförsändelse. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

10 c §. Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Personalens allmänna behörighet. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

11 a §. Särskilda bestämmelser om personalens behörighet i uppgifter som hänför sig till luft-
transporter. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

11 b §. Körtillstånd för vägtransport. I 2 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

11 c §. Dokument, utredningar och anmälningar i anslutning till transporter. I 1 och 4 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 d §. Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser. I 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan. I 2, 3 och 5 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket., i 3 mom. ändras Trafikverket till 
Trafikledsverket.

13 a §. Förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven. I 1 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.
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13 b §. Ekonomiska aktörers skyldigheter. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 c §. Besiktningsorgan och deras uppgifter. I 3 och 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

13 d §. Erkännande av besiktningsorgan. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

13 e §. Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan. I 1 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 a §. Allmänna transportbegränsningar. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

14 b §. Regionala transportbegränsningar. I 1, 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

17 a §. Handräckning.  I paragrafen ändras sättet att skriva gränsbevakningsväsendet till 
Gränsbevakningsväsendet.

20 §. Begäran om omprövning. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

23 §. Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. I 3 mom. ändras sättet att skriva gräns-
bevakningsväsendet till Gränsbevakningsväsendet samt sättet att skriva tullen till Tullen.

23 a §. Undantag. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

23 b §. Myndigheternas rätt att få uppgifter. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

24 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket. I 4 mom. ändras sättet att skriva gränsbevakningsvä-
sendet till Gränsbevakningsväsendet.

1.78 Lagen om varningsmeddelanden 466/2012

5 §. Behöriga myndigheter. I 1 mom. 9 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Trafikleds-
verket och i 10 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsver-
ket.

1.79 Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 617/2009

2 §. Definitioner. I 1 mom. 10 och 11 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.
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10 §. Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla att verksamheten inleds. 
I 1 och 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Register över leverantörer av identifieringstjänster. I 1 och 2 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

12 a §. Nätverk för leverantörer av identifieringstjänster. I 1 mom. ändras ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

16 §. Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som 
riktas mot verksamheten eller skyddet av uppgifter. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket. I 2 mom. ändras hänvisningen till personuppgift-
slagen (523/1999) till en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning). Vid behandlingen av personuppgifter blir även den nationella dataskydds-
lagen tillämplig.

17 §. Identifiering av en fysisk person som ansöker om ett identifieringsverktyg. I 1 och 7 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

29 §. Bedömning av överensstämmelse hos en elektronisk identifieringstjänst. I 3 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

30 §. Bedömning av överensstämmelse hos den nationella noden för elektronisk identifiering. 
I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

31 §. Inspektionsberättelse. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

32 §. Fastställande av överensstämmelse hos betrodda tjänster. I 2 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

33 §. Allmänna krav på bedömningsorgan. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

34 §. Godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse. I paragrafen ändras Kom-
munikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

35 §. Ansökan om att bli organ för bedömning av överensstämmelse. I 2 mom. ändras Kom-
munikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

36 §. Certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter el-
ler kvalificerade elektroniska stämplar. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket.

37 §. Verksamheten vid organ för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan. I 3 
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

38 §. Återkallande av godkännande som organ för bedömning av överensstämmelse eller ut-
seende till certifieringsorgan. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport-
och kommunikationsverket.
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42 §. Allmän styrning samt Kommunikationsverkets föreskrifter. I rubriken för paragrafen, i 
det inledande stycket i 2 mom. samt i 2 mom. 2 och 7 punkten ändras Kommunikationsverket 
till Transport- och kommunikationsverket.

42 a §. Kommunikationsverkets uppgifter. I rubriken för paragrafen, i 1 mom., i det inledande 
stycket i 2 mom. samt i 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.

43 §. Rätt till information. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Vid behandlingen av per-
sonuppgifter blir även den nationella dataskyddslagen tillämplig.

44 §. Myndighetssamarbete och rätt att lämna information. I 1 och 2 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

45 §. Administrativa tvångsmedel. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

45 a §. Interimistiska beslut. I 1 och 2 mom. samt i det inledande stycket i 3 mom. ändras 
Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

46 §. Inspektionsrätt. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

I 4 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Bestämmelser om data-
skyddsombudsmannen finns också i den nationella dataskyddslagen.

47 §. Avgifter till Kommunikationsverket. I rubriken för paragrafen samt i 1, 2, 3, 4, 5 och 6
mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

49 §. Sökande av ändring i myndighetsbeslut. I 1, 2 och 4 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket. I 3 mom. ändras hänvisningen till förvaltnings-
processlagen (586/1996) till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 
29/2018 rd).

I 5 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och den nationella data-
skyddslagen (RP 9/2018 rd), som kompletterar den.

49 a §. Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut 
av certifieringsorgan. I 1 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommuni-
kationsverket.
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I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.80 Lagen om statens televisions- och radiofond 745/1998

3 §. Statens televisions- och radiofond och dess medel. I 1 mom. ändras Kommunikationsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

4 §. Bokföring, bokslut och revisorer. I 1 och 6 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

1.81 Statstjänstemannalagen 750/1994

7 §. I 1 mom. 12 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket samt Trafikledsverket. Omnämnandet av Kommunikationsverket 
stryks som onödig, eftersom Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket slås samman 
till ett nytt ämbetsverk, dvs. Transport- och kommunikationsverket.

En ny sak är att det enligt punkten krävs finskt medborgarskap även i sådana tjänster vid 
Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet som 
omfattar uppgifter som har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten.

Vid Transport- och kommunikationsverket gäller punkten tjänstemän vid Cybersäkerhetscent-
ret och frekvensförvaltningen. I dessa tjänster samlas information som är viktig för den nat-
ionella säkerheten och som används som stöd för beslutsfattande. I tjänsterna finns dessutom 
möjlighet att påverka cybersäkerheten för nättjänster som är centrala för statsförvaltningen 
och säkerhetsmyndigheterna samt den nationella säkerheten i övrigt. 

Cybersäkerhetscentret ska fungera som nationell kommunikationssäkerhetsmyndighet (Nat-
ional Communications Security Authority, NCSA), som svarar för säkerhetsfrågor med an-
knytning till elektronisk informationsöverföring och –behandling av säkerhetsskyddsklassifi-
cerat material. Verksamheten är en del av Finlands säkerhetsmyndighetsorganisation. Upp-
giftshelheterna har att göra med internationella och nationella säkerhetsförpliktelser. Det vik-
tigaste syftet med dem är att skydda sekretessbelagd information som en annan stat lämnat ut 
till en finländsk aktör och finländska myndigheters sekretessbelagda information när den läm-
nas ut till företag. Dessutom främjar verksamheten informationssäkerheten allmänhet hos så-
väl myndigheter som företag.

Det föreskrivs mera ingående om ställningen och uppgifterna för Cybersäkerhetscentret vid 
Transport- och kommunikationsverket i förslaget till lag om Transport- och kommunikations-
verket (RP / ). 

1.82 Lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 276/2016

3 §. Samutnyttjande. I 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.
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4 §. Sambyggnad. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

5 §. Central informationspunkt. I det inledande stycket i 1 mom. och 3 mom. ändras Kommu-
nikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

6 §. Ordnande av den centrala informationspunktens verksamhet. I 1 mom. ändras Kommuni-
kationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Informationsskyldighet. I 4 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

9 §. Undersökningar på plats. I 3 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

10 §. Tillsyn och avgörande av meningsskiljaktigheter. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikat-
ionsverket till Transport- och kommunikationsverket.

11 §. Expertgrupp till stöd vid tvistlösning. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

12 §. Kommunikationsverkets rätt att få information. I rubriken för paragrafen och i 1 mom. 
ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

13 §. Kommunikationsverkets rätt att meddela föreskrifter. I rubriken för paragrafen och i pa-
ragrafen ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.

14 §. Besvär. I 1 och 2 mom. ändras Kommunikationsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

I 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.83 Lagen om vattentjänster 119/2001

35 §. Tystnadsplikt. I 2 mom. 3 punkten ändras Kommunikationsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

1.84 Lagen om farkostregistret 424/2014

1 §. Registrering av farkoster.  I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket. 

6 §.  Förhandsanmälan.  I 1 mom., i 2 mom. 4 punkten samt i 3 och 4 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

7 §. Registreringsanmälan. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.
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8 §. Första registrering. I 1 mom., i det inledande stycket i 2 mom. samt i 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

9 §. Ändringsregistrering. I 1 och 2 mom. samt i det inledande stycket i 3 mom. ändras Tra-
fiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

10 §. Slutlig avregistrering.  I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

11 §. Registreringsbevis. I 1, 3, 5 och 6 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 §. Registerbeteckning. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

13 §. Provbeteckning. I 1, 3 och 5 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

41 §. Åtgärdseftergift. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

42 §. Ändringssökande. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

I 3 mom. ändras hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) till en hänvisning till Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och till den nationella data-
skyddslagen.

1.85 Sjötrafiklagen 463/1996  

6 §. Allmänna krav som gäller den som framför en farkost. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket.

9 §. Krav som gäller farkoster och deras utrustning. I 2 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhets-
verket till Transport- och kommunikationsverket. 

15 §. Regionala förbud och begränsningar. I 2 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket. I 3 mom. ändras sättet att skriva försvarsmakten så att ordet 
börjar med stor bokstav.

16 §. Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper. Trafiksäkerhetsverket ändras till 
Transport- och kommunikationsverket.
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17 §. Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden. I 1 och 2 mom. ändras Trafiksä-
kerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. I 1 mom. ändras Trafikverket till 
Trafikledsverket. I 2 mom. stryks omnämnandet av Trafikverket.

18 §. Ikraftträdande av förbud och begränsningar. ”Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket” 
ändras till Transport- och kommunikationsverket. 

19 §. Utmärkning av förbud och begränsningar. I 2 mom. ändras Trafikverket till Transport-
och kommunikationsverket.

21 §. Tillstånd till tävlingar och övningar.

21 a §. Ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken. I 1 mom. ändras Trafikverket till Tra-
fikledsverket.

22 §. Ändringssökande. I 1 mom. ändras Trafikverket till Transport- och kommunikationsver-
ket samt Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. 

I 1 och 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvis-
ning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

23 §. Tillsyn. Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket. Sättet att skriva gränsbevakningsväsendet ändras så att det börjar med stor bokstav 
och tullverket ändras till Tullen. 

26 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 2 mom. ändras Trafikverket till Transport- och 
kommunikationsverket. Dessutom ändras momentets ordalydelse så att verket får meddela fö-
reskrifter i stället för att verket meddelar föreskrifter. 

1.86 Lagen om farledsavgift 1122/2005

1 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. 6 punkten ändras Trafikverket till Trafikledsverket.

3 §. Behöriga myndigheter. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kom-
munikationsverket och verket. I 4 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket och Trafikverket till Trafikledsverket.

9 §. Fastställande av nettodräktighet. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kom-
munikationsverket.

1.87 Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
1188/2014

8 §. Trafiksäkerhetsverket. I rubriken för paragrafen samt i 1 och 2 mom. ändras Trafiksäker-
hetsverket till Transport- och kommunikationsverket. Hänvisningen till 2 § 1 mom. i lagen om 
fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg i 2 mom. uppdateras till att motsvara den 
ändrade ordningsföljden för punkterna i momentet i fråga.
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9 §. Tillsyn över klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare. I 1 och 2 mom. 
ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

15 §. Mätning av maskinstyrkan. I 1 och 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport-
och kommunikationsverket.

63 §. Anmälan om förbud att vara befälhavare. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

68 §. Kostnader orsakade av kontroll och mätning av maskinstyrkan. I 1 mom. ändras Trafik-
säkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket.

69 §. Utlämnande av registeruppgifter. I 2 mom. 3 punkten ändras Trafiksäkerhetsverket till 
Transport- och kommunikationsverket.

71 §. Sökande av ändring. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommu-
nikationsverket.

I 2 mom. ändras hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) till en hänvisning till 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd).

1.88 Miljöskyddslagen 527/2014

24 §. Övriga tillsynsmyndigheter. I 3 mom. ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

26 §. Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande. I 1 mom. ändras Trafiksäkerhetsver-
ket till Transport- och kommunikationsverket.

152 §. Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas. I 1 mom. 
ändras Trafikverket till Trafikledsverket och i 2 mom. till Transport- och kommunikationsver-
ket.

183 §. Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, anord-
ningar och maskiner. I 3 mom. Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

1.89 Lagen om oljeskyddsfonden 1406/2004

5 §. Oljeskyddsavgiftens storlek. I paragrafen ändras Trafiksäkerhetsverket till Transport- och 
kommunikationsverket.

2 Närmare bestämmelser och föreskrifter

I 4 § 3 mom. i lagförslaget som gäller Transport- och kommunikationsverket ingår ett bemyn-
digande att genom förordning av statsrådet utfärda bestämmelser om ledningen av verket och 
skötseln av dess uppgifter, behörighetsvillkor för andra tjänster vid ämbetsverket än tjänsten 
som generaldirektör, förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och övriga ärenden 
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som gäller personalen. Enligt 7 § 2 mom. i det lagförslaget ska dessutom bestämmelser om 
behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

I 3 och 4 § i lagen om Trafikverket (862/2009) ingår bemyndiganden att genom förordning av 
statsrådet utfärda närmare bestämmelser om ledningen av verket och om beslutanderätten. I 
lagförslaget i fråga ingår bemyndiganden med samma innehåll som i det ovannämnda lagför-
slaget som gäller Transport- och kommunikationsverket. I enlighet med 3 § 3 mom. i lagför-
slaget ska det genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ledningen av
verket och skötseln av dess uppgifter, behörighetsvillkor för andra tjänster vid ämbetsverket 
än tjänsten som generaldirektör, förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och öv-
riga ärenden som gäller personalen. Enligt 4 § 2 mom. ska dessutom bestämmelser om be-
handlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdandet av lagarna föreslås ingå i en separat införandelag, lagen om 
införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen inom kommunikat-
ionsministeriets förvaltningsområde och om omorganisering av ämbetsverkens uppgifter. Den 
föreslagna lagen innehåller bland annat bestämmelser där de författningar som träder i kraft 
och de som upphävs räknas upp. Lagen innehåller också bestämmelser om arrangemang under 
övergångsperioden, vilka berör Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket 
samt deras uppgifter och behörighet, avtal, anhängiga ärenden och personal samt sökande av 
ändring.

Bestämmelser om tidpunkten för ikraftträdandet finns i den föreslagna lagens 13 §. Avsikten 
är att införandelagen ska träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits av riksda-
gen. Ämbetsverksreformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, och förslaget ingår i infö-
randelagens 1 §, som innehåller tidpunkten för ikraftträdandet av den nya ämbetsverkslagen 
och ändringslagarna. I 2 § föreslås bestämmelser om de lagar som upphävs. Med tanke på för-
beredande åtgärder och organisering föreslås det att generaldirektören för det nya verket ska 
kunna utnämnas och tillträda redan den 1 oktober 2018. Bestämmelsen om detta ingår i infö-
randelagens 9 §.

I propositionshelheten ingår ett förslag om att upphäva vissa lagar eller i behövlig utsträckning 
ändra de bestämmelser i gällande uppgiftsspecifika speciallagar där det föreskrivs om uppgif-
ter som ankommer på de nuvarande ämbetsverk som berörs av förändringen. De ändringsför-
slag som gäller dessa lagar bifogas denna proposition. Avsikten är att motsvarande ändringar 
ska genomföras även i författningarna på förordningsnivå, när lagen om införande av ämbets-
verksreformen har trätt i kraft.

4 Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagst i f tningsordning 

I propositionen föreslås det att det grundas ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikat-
ionsverket, till vilket sammanförs Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikationsverkets uppgif-
ter och till vilket överförs vissa av Trafikverkets uppgiftshelheter. Dessutom ändras det nuva-
rande Trafikverket till Trafikledsverket, som centraliserat ska sköta uppgifter i anslutning till 
trafikledshållningen. Propositionen bör till denna del bedömas med avseende på grundlagens 
1 kap. 2 § om rättsstatsprincipen, 11 kap. 119 och 122 § om organisering av förvaltningen och 
6 kap. 80 §. När det gäller de språkliga rättigheterna bör förslaget bedömas utifrån både 17 
och 122 § i grundlagen. Både lagförslaget som gäller Transport- och kommunikationsverket 
och lagförslaget som gäller ändring av lagen om Trafikverket innehåller en bestämmelse med 
stöd av vilken verket kan anförtro privata eller offentliga tjänsteleverantörer vissa biträdande 
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uppgifter som inte är förenade med betydande utövning av offentlig makt. Dessa förslag bör 
bedömas med avseende på 124 § i grundlagen.

4.1 Ämbetsverkens uppgifter

Rättsstatsprincipen och förvaltningens lagbundenhet. Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska 
all utövning av offentlig makt bygga på lag, och i all offentlig verksamhet ska lag noggrant 
iakttas. Iakttagandet av rättsstatsprincipen förutsätter att den som utövar offentlig makt alltid 
ska ha en behörighetsgrund som i sista hand återgår på en av riksdagen stiftad lag (RP 
1/1998 rd, s. 75 och GrUU 29/2013 rd, s. 2/I). En myndighet kan således inte ha behörighet att 
utöva offentlig makt, om behörigheten saknar uttryckligt stöd i rättsordningen.

Utgångspunkten är att det alltid ska framgå av lag vilken myndighet som är behörig (GrUU 
67/2010 rd, s. 5). Grundlagsutskottet har i praktiken förhållit sig återhållsamt till möjligheten 
att avvika från bestämmelserna om behörig myndighet. Utskottet har särskilt när det gäller be-
stämmelser som har kopplingar till de grundläggande fri- och rättigheterna ansett att den behö-
riga myndigheten entydigt eller annars exakt ska framgå av lagen eller att åtminstone utgångs-
punkterna för myndigheternas behörighetsförhållanden och villkoren för att delegera behörig-
het framgår tillräckligt exakt av lagen (GrUU 49/2014 rd, s. 4/II, GrUU 32/2012 rd, s. 6, 
GrUU 21/2009 rd, s. 4–5, GrUU 19/2009 rd, s. 3–4, GrUU 3/2009 rd, s. 4, GrUU 51/2006 rd, 
s. 9, GrUU 24/2006 rd, s. 2–3, GrUU 18/2004 rd, s. 2, GrUU 17/2004 rd, s. 2, GrUU 
65/2002 rd, s. 4, GrUU 47/2001 rd, s. 3, GrUU 45/2001 rd, s. 5, GrUU 21/2001 rd, s. 4, GrUU 
7/2001 rd, s. 4). En myndighet kan sålunda inte genom lag ges helt gränslösa befogenheter att 
överföra sina uppgifter eller behörigheter till en annan myndighet (GrUU 9/2014 rd, s. 3; 
GrUU 61/2010 rd, s. 5 – jfr GrUU 11/2002 rd, s. 6–7; GrUU 35/2008 rd, s. 3, GrUU 
14/2008 rd, s. 3, GrUU 8/2006 rd, s. 4, GrUU 19/2005 rd, s. 8, GrUU 11/2004 rd, s. 2, GrUU 
14/2003 rd, s. 3, GrUU 72/2002 rd, s. 2–3, GrUU 52/2001 rd, s. 5, GrUU 29/2013 rd, s. 2, 
GrUU 55/2005 rd, s. 3, GrUU 47/2005 rd, s. 5–6).

I denna proposition klarläggs det nya ämbetsverket Transport- och kommunikationsverkets 
uppgifter. Till ämbetsverket överförs de nuvarande ämbetsverken Trafiksäkerhetsverkets och 
Kommunikationsverkets uppgifter i sin helhet samt en del av Trafikverkets uppgifter. Närmare 
bestämmelser om de uppgiftshelheter som ingår i ämbetsverkslagen ska enligt förslaget utfär-
das i speciallagstiftning. Bestämmelser om Trafikledsverkets uppgifter utfärdas genom änd-
ringen av lagen om Trafikverket, och i lagförslaget nämns de uppgiftshelheter som det ska ut-
färdas närmare bestämmelser om i speciallagstiftning.

I båda ämbetsverkslagarna föreslås bestämmelser om förhållandet till landskapen och kom-
munerna och om beredskap inför störningar under normalförhållanden och i undantagsförhål-
landen. Dessutom föreslås det att de väghållningsuppgifter som ska skötas av landskapen del-
vis ordnas genom avtalsförfaranden mellan staten (Trafikledsverket) och landskapens samar-
betsområden. I speciallagstiftning ska det dock föreskrivas om standardlösningarna i fråga om 
uppgiftsfördelningen mellan staten och landskapen, så behörigheten att sköta uppgifterna här-
leds inte enbart ur avtalen. Likaså ska trafikledningen kunna ordnas genom avtalsförfaranden 
mellan Trafikledsverket och det trafikledningsbolag som ska bildas. De föreslagna avtalsförfa-
randena och utövandet av offentlig makt i samband med dem grundar sig således på lag, och i 
lagarna föreskrivs det med hänsyn till grundlagen tillräckligt exakt om avtalsförfarandena, om 
de myndigheter som svarar för uppgifterna och om innehållet i avtalen.

Organiseringen av förvaltningen. Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket 
är sådana myndigheter inom centralförvaltningen som avses i 119 § 1 mom. i grundlagen. 
Verkens verksamhetsområde omfattar hela landet. I verkens uppgifter ingår att utöva offentlig 
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makt, och därför är det motiverat att bestämmelser om de allmänna grunderna för deras verk-
samhet utfärdas genom lag. Bestämmelser om verkens uppgifter ingår i cirka 100 lagar, och 
förslag om hur uppgifterna ska anvisas dessa verk ingår i denna regeringsproposition. Dessu-
tom är avsikten att hösten 2018 överlämna separata regeringspropositioner om vissa uppgifts-
överföringar.

Enligt 119 § 2 mom. i grundlagen ska de allmänna grunderna för statsförvaltningens organ re-
gleras genom lag, om deras uppgifter omfattar utövning av offentlig makt. Enligt detaljmo-
tiveringen till bestämmelsen (RP 1/1998) ska med de allmänna grunderna avses enhetens 
namn, bransch och huvudsakliga uppgifter samt dess behörighet. Begreppet offentlig makt i 
119 § 2 mom. i grundlagen får sitt innehåll från 2 § 3 mom. i grundlagen, enligt vilket utöv-
ning av offentlig makt ska bygga på lag och lag noggrant ska iakttas i all offentlig verksamhet. 
Det är således fråga om utövning av offentlig makt till exempel när en enhet kan utfärda rätts-
normer som avses i 80 § 2 mom. i grundlagen eller fatta beslut om individens rättigheter, 
skyldigheter eller förmåner eller använda maktmedel eller annars ingripa i individens grund-
läggande fri- och rättigheter. Om ett organ inom statsförvaltningen har dylika uppgifter, bör 
bestämmelser om de allmänna grunderna för organet utfärdas genom lag.

Syftet med den tämligen allmänna bestämmelsen i 119 § i grundlagen har varit att tillåta en 
flexibel utveckling av statsförvaltningen. I det nya ämbetsverkets uppgifter ingår sådana upp-
gifter och beslut vilkas konsekvenser sträcker sig till företag, enskilda rättssubjekt samt andra 
myndigheter. Transport- och kommunikationsverkets och Trafikledsverkets beslut påverkar 
även till exempel landskapen och kommunerna. Av denna orsak är det korrekt att föreskriva 
om Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket och om deras uppgifter genom 
lag.

I de föreslagna lagarna om Transport- och kommunikationsverket samt om ändring av lagen 
om Trafikverket föreskrivs det om de allmänna grunderna för dessa myndigheter, dvs. om de-
ras namn, ställning och verksamhetsområde samt huvudsakliga uppgifter och behörighet i en-
lighet med 119 § 2 mom. i grundlagen. Bestämmelser om andra frågor som gäller dessa äm-
betsverks organisation och ledning utfärdas genom förordning av statsrådet, medan bestäm-
melser om avgifter för verkens prestationer utfärdas genom förordning av kommunikations-
ministeriet.

Grundlagsutskottet har i sin praxis (t.ex. GrUU 6/2002 rd, GrUU 29/2006 rd, GrUU 
42/2006 rd och GrUU 5/2008 rd) ansett att syftet med 119 § 2 mom. i grundlagen inte har va-
rit att beslut om enheter inom statsförvaltningen uteslutande ska fattas i form av författningar, 
utan att de också ska kunna fattas genom enskilda förvaltningsbeslut. Enligt propositionen ut-
färdas genom verkens arbetsordningar närmare föreskrifter om verkens organisation, utövan-
det av beslutanderätten, den interna ledningen och övriga frågor som hör till den interna för-
valtningen.

Utfärdande av förordningar och delegering av lagstiftningsbehörighet. Enligt 80 § 1 mom. i 
grundlagen kan statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett bemyndi-
gande i grundlagen eller i någon annan lag. Grundlagsutskottet har av hävd krävt att bestäm-
melserna ska vara exakta och noggrant avgränsade (t.ex. GrUU 1/2004 rd). De lagförslag som 
gäller Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket (ämbetsverkslagarna) in-
nehåller ett för förvaltningslagar typiskt bemyndigande, med stöd av vilket det genom förord-
ning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av 
dess uppgifter, behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket, ärenden som gäller perso-
nalen samt företrädande av verket hos andra myndigheter och vid förrättningar. I lagarna ingår 
dessutom bemyndiganden för verkets generaldirektör att genom verkets arbetsordning be-
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stämma om verkets organisation, utövandet av beslutanderätten och vissa övriga frågor som 
hör till den interna förvaltningen. De bestämmelser och föreskrifter som ska utfärdas genom 
förordning av statsrådet och genom arbetsordning gäller den noggrannare organiseringen av 
verkens verksamhet. De gäller därmed inte individens rättigheter eller skyldigheter på ett så-
dant sätt att de skulle behöva utfärdas genom lag. 

Enligt 2 § 3 mom. i lagförslaget om Transport- och kommunikationsverket ska verket meddela 
tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområde, inom ramen för särskilt föreskriven be-
hörighet. Avsikten är att all föreskrifter som gäller trafik och transport och behörigheten för 
det överförs till Transport- och kommunikationsverket. I framtiden ska Trafikledsverket  inte 
meddela några  föreskrifter utan behörigheter som ges i befogade lagar i denna proposition 
hörs till Transport- och kommunikationsverket.

Propositionen innehåller ett flertal andra sådana bemyndiganden att utfärda förordning eller 
föreskrifter som redan ingår i gällande lagstiftning. I dem har det endast gjorts ändringar som 
beror på myndigheternas namn eller på överföringen av uppgifter.

Skydd för privatlivet samt förhållande till EU:s dataskyddsförordning. Grundlagsutskottet har 
fäst uppmärksamhet vid att Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, som trädde i 
kraft våren 2016 och som blir tillämplig 2018 och är bindande också för den finländska lag-
stiftaren, lägger fast reglerna för skydd av fysiska personer vid behandling av personuppgifter 
och reglerna för fri rörlighet för personuppgifter (se t.ex. GrUU 31/2017 rd, s. 3, GrUU 
42/2016 rd). Enligt utskottet är det av betydelse att artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna tillförsäkrar var och en rätt till skydd för personuppgifter 
(GrUU 31/2017 rd, s. 3). Utskottet har även fäst uppmärksamhet vid att respekten för privatli-
vet enligt artikel 7 och skyddet för personuppgifter enligt artikel 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna ska beaktas i tillämpningen av EU:s lagstiftning om 
behandling av personuppgifter och vid att EU-domstolens domar till denna del fastställer det 
centrala innehållet i respekten för privatlivet och skyddet för personuppgifter (se t.ex. GrUU 
21/2017 rd). 

Grundlagsutskottet har i sin praxis nyligen ansett att det inte finns något hinder för att kraven 
på räckvidd för, exakthet hos och noggrann avgränsning av bestämmelser om skyddet för per-
sonuppgifter till vissa delar kan uppfyllas genom en allmän unionsförordning eller genom en 
allmän nationell lag (se även GrUU 31/2017 rd, s. 3–4, GrUU 5/2017 rd, s. 9, GrUU 
38/2016 rd, s. 4). Utskottet har vidare ansett det viktigt att det, i den mån som EU-
lagstiftningen kräver reglering på det nationella planet eller möjliggör sådan, tas hänsyn till de 
krav som de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ställer när det 
nationella handlingsutrymmet utnyttjas och att det finns anledning att särskilt i fråga om be-
stämmelser som är av betydelse med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna tydligt 
klargöra ramarna för det nationella handlingsutrymmet (GrUU 31/2017 rd, GrUU 26/2017 rd, 
GrUU 2/2017 rd och GrUU 44/2016 rd).

I propositionen har de hänvisningar till personuppgiftslagen (523/1999) som ingår i sektorlag-
stiftningen ändrats till hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning och/eller en nationell all-
män lag. Man har inte velat stryka de paragrafhänvisningar som gäller skydd för personupp-
gifter, utan man har ändrat dem på ovannämnda sätt och låtit dem stå kvar för att saken ska tas 
i beaktande vid tillämpningen av sektorlagstiftningen.

Ansvar för miljön. I vardera ämbetsverkslagen föreslås en bestämmelse om miljöansvar:
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Transport- och kommunikationsverket ska enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagförslaget om ver-
ket ha till uppgift att begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken.

Trafikledsverket ska enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ändring av lagen om Trafikverket 
ha till uppgift att begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken. Dessutom ska Trafik-
ledsverket enligt 2 § 1 mom. 11 punkten också ha till uppgift att slå vakt om och sköta kultur-
historiskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin 
besittning.

Enligt 20 § 1 mom. i grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för 
miljön och kulturarvet. Bestämmelsen uttrycker människornas alltomfattande ansvar för en 
sådan helhetslinje för den ekonomiska och samhälleliga verksamheten att den levande och 
icke-levande naturens mångfald kan bevaras (se RP 309/1993 rd, s. 70/II).

Bestämmelsen omfattar både förhindrande av ödeläggning av miljön eller miljöförstöring och 
aktiva åtgärder för att gagna miljön. I grundlagens 20 § 2 mom. föreskrivs det att det allmänna 
ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka 
beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. Bestämmelsen är avsedd att först och främst 
påverka lagstiftarens och andra normgivares verksamhet (RP 309/1993 rd, s. 70/II). De grund-
läggande miljörättigheternas rättsliga betydelse har stärkts sedan grundlagen stiftades. I rätts-
litteraturen och i grundlagsutskottets utlåtanden (bl.a. GrUU 21/1996 rd och GrUU 
38/1998 rd) har man gjort den tolkningen att det rör sig om en bestämmelse om grundläg-
gande rättigheter med normativ och bindande karaktär; de miljövärden som bestämmelsen om 
grundläggande miljörättigheter ger uttryck för bör beaktas i all lagstiftning och lagtillämpning 
som har betydelse med tanke på miljön. Också högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgö-
rande (HFD 2002:86) konstaterat att bestämmelsen om grundläggande miljörättigheter bidrar 
till att styra tillämpningen och tolkningen av lagar.

4.2 Överföring av ämbetsverkens biträdande uppgifter

Förslagen till ämbetsverkslagar bör bedömas med hänsyn till 124 § i grundlagen. Enligt para-
grafen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag 
eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte 
äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god för-
valtning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock ges endast 
myndigheter (se sammanfattning i GrUU 26/2017 rd, s. 48–51). 

I propositionen föreslås det att 

- Transport- och kommunikationsverket enligt 9 § i lagen om Transport- och kommuni-
kationsverket ska kunna anförtro privata eller offentliga tjänsteleverantörer sådana 
uppgifter som hänför sig till rådgivningstjänster, kundtjänster, dokumentservice och 
andra biträdande uppgifter som inte innebär utövande av beslutanderätt,

- Trafikledsverket enligt 6 § 1 mom. i lagen om ändring av lagen om Trafikverket ska 
få anförtro privata eller offentliga tjänsteleverantörer sådana uppgifter som hänför sig 
till dokumentservice, rådgivningstjänster, administrativ service, biträdande terräng-
tjänster och uppgifter i anslutning till markförvärv och inlösning som inte innebär ut-
övande av beslutanderätt. Enligt paragrafens 2 mom. får Trafikledsverket, under vissa 
förutsättningar som fastställs i lagen, genom avtal anförtro landskapet eller väghåll-
ningsområdet uppgifter som hänför sig till tillstånd i samband med väghållning. Dess-
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utom får verket enligt paragrafens 3 mom. anförtro landskapet offentliga uppgifter el-
ler överta offentliga uppgifter av landskapet på det sätt som föreskrivs i lagen om 
flyttning av fordon (828/2008).

De uppgifter som hänför sig till tillstånd i samband med väghållning har hittills skötts av 
NTM-centralerna, och största delen av uppgifterna har centraliserats till NTM-centralen i 
Birkaland. När landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020 är det med tanke på verk-
samheten och uppgifterna ändamålsenligt att Trafikledsverket vid behov genom avtal kan 
överföra dessa tillståndsuppgifter till landskapet eller väghållningsområdet. Med dem ingår 
verket i vilket fall som helst avtal om väghållning enligt lagen om trafiksystem och landsvä-
gar, och dessa avtal lämpar sig även för tillståndsuppgifter inom väghållningen.

Ovannämnda paragrafer i vardera ämbetsverkslagen förutsätter att tjänsteleverantören har till-
räckliga tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta de uppgifter som över-
förs. På de anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter 
dessa uppgifter, och bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

Enligt förarbetena till grundlagen (RP 1/1998 rd, s. 179/I) betonas genom ordalydelsen i 124 § 
att offentliga förvaltningsuppgifter i regel ska skötas av myndigheter och att uppgifter av detta 
slag endast i begränsad utsträckning kan anförtros andra än myndigheter. Begreppet offentliga 
förvaltningsuppgifter används i grundlagen i en relativt vidsträckt bemärkelse, så att det om-
fattar uppgifter som hänför sig exempelvis till verkställigheten av lagar samt beslutsfattande 
om enskilda personers och sammanslutningars rättigheter, skyldigheter och förmåner. Be-
stämmelsen i 124 § i grundlagen inbegriper både överföring av uppgifter som för närvarande 
ankommer på myndigheterna och överföring av nya till förvaltningen hänförliga uppgifter på 
andra än myndigheter (RP 1/1998 rd, s. 179).

Också offentliga serviceuppgifter kan vara offentliga förvaltningsuppgifter (GrUB 9/2002 rd, 
s. 5). Då är det i allmänhet fråga om så kallad faktisk förvaltningsverksamhet. Med faktisk 
förvaltningsverksamhet avses i allmänhet sådan verksamhet i anslutning till skötseln av en 
förvaltningsuppgift varmed inga direkta rättsverkningar eftersträvas. Faktisk förvaltningsverk-
samhet kan dock innebära utövning av offentlig makt, såsom påbud och förbud som riktas mot 
enskilda utan föregående handläggningsåtgärder.

Faktisk utövning av offentlig makt kan emellertid också komma till uttryck så att det inte fatt-
tas ett förvaltningsbeslut i juridisk mening i ärendet. Det kan till exempel vara fråga om råd-
givning. Även om det således inte är fråga om utövning av offentlig makt, är det fråga om att 
anförtro offentliga förvaltningsuppgifter i den mening som avses i 124 § i grundlagen, ef-
tersom rådgivning enligt 8 § i förvaltningslagen hör till myndigheternas lagstadgade uppgifter. 
(GrUU 11/2006 rd, s. 2; GrUU 20/2006 rd, s. 2.)

Vid tolkningen av begreppet offentlig förvaltningsuppgift har grundlagsutskottets utlåtande-
praxis varit att först och främst fästa uppmärksamhet vid den aktuella uppgiftens karaktär och 
särdrag. Det har också tillmätts betydelse huruvida det finns lagbestämmelser om uppgiften, 
liksom huruvida en viss aktör vid skötseln av uppgiften omfattas av en myndighets beslut, 
styrning eller övervakning. Uppmärksamhet har också fästs vid vilka rättsverkningar uppgif-
ten och de anknytande besluten ger (se t.ex. GrUU 5/2014 rd, GrUU 53/2014 rd). Enligt 
grundlagsutskottets praxis behöver en uppgift inte nödvändigtvis innebära utövning av offent-
lig makt för att räknas som en offentlig förvaltningsuppgift. Till exempel är rådgivningen trots 
sin handledande funktion en offentlig förvaltningsuppgift, eftersom 8 § i förvaltningslagen fö-
reskriver att rådgivning hör till myndigheternas lagstadgade uppgifter. Utskottet har i sin 
praxis ansett att andra än myndigheter genom avtal kan anförtros uppgifter där de biträder 

RP 61/2018 rd



219

myndigheter, om det grundar sig på lag (se t.ex. GrUU 47/2005 rd. s. 6/I). Offentliga förvalt-
ningsuppgifter kan med stöd av grundlagens 124 § således anförtros andra än myndigheter 
också genom ett avtal som ingås med stöd av lag.

I sin tolkningspraxis har grundlagsutskottet ansett att det för att kraven på rättssäkerhet och 
god förvaltning ska anses vara uppfyllda i den bemärkelse som avses i 124 § i grundlagen 
krävs att ärendena behandlas i enlighet med de allmänna förvaltningslagarna och att de som 
behandlar ärendena handlar under tjänsteansvar (GrUU 33/2004 rd, s. 7, GrUU 46/2002 rd, 
s. 9). Det är dock inte längre nödvändigt att med anledning av grundlagens 124 § ta in hänvis-
ningar till allmänna förvaltningslagar i lag (GrUU 11/2006 rd, s. 3). Om en hänvisning av tyd-
lighetsskäl ändå anses vara behövlig, måste den vara omfattande för att e contrario-tolkning 
ska kunna undvikas (GrUU 42/2005 rd, s. 3). 

Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett att skötseln av i grundlagens 124 § avsedda offent-
liga förvaltningsuppgifter i princip förutsätter att de fysiska personer som sköter uppgifterna 
handlar under tjänsteansvar (GrUU 8/2014 rd, s. 5/I, GrUU 29/2013 rd, s. 2, GrUU 
18/2007 rd, s. 6/II, GrUU 20/2006 rd, s. 2/II, GrUU 33/2004 rd, s. 7/II).

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter 
endast om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna. Vid bedömningen av 
ändamålsenligheten ska man särskilt uppmärksamma dels förvaltningens effektivitet och öv-
riga interna behov, dels enskilda personers och sammanslutningars behov (RP 1/1998 rd, 
s. 179/II, GrUU 8/2014 rd, s. 3/II, GrUU 16/2016 rd, s. 3). Också arten av förvaltningsuppgif-
terna ska beaktas (RP 1/1998 rd, s. 179/II, se t.ex. GrUU 6/2013 rd, s. 2/II, GrUU 65/2010 rd, 
s. 2/II, GrUU 57/2010 rd, s. 5/I). Kravet på ändamålsenlighet kan således när det är fråga om 
uppgifter i samband med serviceproduktion uppfyllas lättare än till exempel i fråga om be-
slutsfattande som gäller en enskild persons eller sammanslutnings centrala rättigheter (RP 
1/1998 rd, s. 179/II, se även GrUU 8/2014 rd, s. 4).

Grundlagsutskottet har i sin etablerade utlåtandepraxis betonat att kravet på ändamålsenlighet 
är ett juridiskt villkor och att det måste bedömas från fall till fall om kravet uppfylls (t.ex. 
GrUU 44/2016 rd, s. 5, GrUU 16/2016 rd, s. 3, GrUU 12/2014 rd, s. 2/II). Huruvida kravet på 
ändamålsenlighet uppfylls måste bedömas från fall till fall varje gång en offentlig förvalt-
ningsuppgift föreslås bli anförtrodd någon utanför myndighetsorganisationen (GrUU 
44/2016 rd, s. 5).

I sina bedömningar av om kravet på ändamålsenlighet uppfylls har grundlagsutskottet vägt in 
bland annat den specialkompetens eller de resurser som behövs för uppgifterna (GrUU 
29/2013 rd, s. 2, GrUU 37/2010 rd, s. 4/II), ett ökat servicebehov (GrUU 11/2004 rd, s. 2/I), 
servicens flexibilitet (GrUU 6/2013 rd, s. 2/II) och effektiviteten i verksamheten (GrUU 
3/2009 rd, s. 4/II). Kravet på ändamålsenlighet handlar inte enbart om ekonomisk ändamålsen-
lighet, även om det på behörigt sätt måste fästas adekvat hänseende vid de ekonomiska konse-
kvenserna (GrUU 11/2006 rd, s. 2–3). Det har också betydelse om myndighetens personella 
resurser räcker till (GrUU 23/2013 rd, s. 3, 6/2013 rd, s. 2/II).

Att de uppgifter i anslutning till rådgivningstjänster, kundtjänster och dokumentservice som 
avses i ämbetsverkslagarna anförtros någon annan än en myndighet måste anses vara behöv-
ligt för att uppgifterna ska kunna skötas ändamålsenligt. Uppgifterna berör inte individers eller 
sammanslutningars rättigheter, utan är till sin karaktär i första hand kundservice eller rådgiv-
ning, men inte betydande utövning av offentlig makt. De föreslagna bestämmelserna motsva-
rar 2 b § i lagen om Skatteförvaltningen, som har stiftats med grundlagsutskottets medverkan 
(GrUU 30/2012 rd). Grundlagsutskottet har då konstaterat att de uppgifter som avses i be-
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stämmelsen i huvudsak är rutinmässiga, biträdande stöduppgifter som inte innebär utövning 
av offentlig makt. Grundlagsutskottet har bedömt att överföringen av de tekniska uppgifter 
som nämns i bestämmelsen är motiverad, och bestämmelserna uppfyller också i övrigt de krav 
som grundlagsutskottet i sin praxis ställt på sådan överföring av uppgifter (se t.ex. GrUU 
3/2009 rd, s 4–5 och GrUU 11/2006 rd). Grundlagsutskottet har i sin tolkningspraxis ansett att 
det för att kraven på rättssäkerhet och god förvaltning ska anses vara uppfyllda i den bemär-
kelse som avses i 124 § i grundlagen krävs att ärendena behandlas i enlighet med de allmänna 
förvaltningslagarna och att de som behandlar ärendena handlar under tjänsteansvar. På mot-
svarande sätt som i fråga om 2 b § i lagen om Skatteförvaltningen bedöms även överföringen 
av uppgifter som nämns i denna proposition uppfylla grundlagens ändamålsenlighetskrav och 
de övriga krav som ställs på dylik överföring av uppgifter.

Regeringen föreslog i sin proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice 
(RP 145/2017 rd) och i IV avd. 4 kap. 3 § i propositionens lagförslag att Trafiksäkerhetsverket 
till en privat eller offentlig tjänsteleverantör skulle få överföra följande assisterande uppgifter 
som gäller tillstånds- och registerverksamhet: 1) mottagande av ansökningshandlingar och re-
gisteranmälningar, 2) införande av uppgifter i register, 3) sändande av dokument för digitali-
sering och arkivering till Trafiksäkerhetsverket, 4) produktion av intyg, dokument och identi-
fieringstecken och utlämnande av dem till kunder samt mottagande av kort och tillstånd som 
returneras, 5) uppbärande av avgifter i anslutning till uppgifterna och förmedling av dem till 
Trafiksäkerhetsverket, 6) rådgivning och förmedling av information i samband med ansök-
ningsförfaranden och registerföring samt 7) andra motsvarande tekniska uppgifter. Grundlags-
utskott konstaterade i sitt utlåtande (GrUU 2/2018 rd) att 124 § i grundlagen inte i sig hindrar 
att denna typ av uppgifter överförs på andra än myndigheter, men grundlagsutskottet ansåg 
ändå att det fanns skäl för betänkandeutskottet att utreda vad allt som innefattas i de på annan 
lagstiftning grundade uppgifter som gäller tillstånds- och registerverksamheten som får över-
föras och att försäkra sig om att uppgifterna är av teknisk natur.

4.3 Språkliga rättigheter

Enligt 17 § 1 mom. i grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. Enligt paragra-
fens 2 mom. har var och en rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt 
eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk. Det allmänna 
ska tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälle-
liga behov enligt lika grunder. I grundlagens 17 § 1 mom. konstateras principen om officiell 
tvåspråkighet i landet. Bestämmelsen innefattar en tanke om nationalspråkens likvärdighet. 
Bestämmelsen i 17 § förutsätter inte bara att språken formellt ska behandlas lika utan också att 
den faktiska jämlikheten mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen tryg-
gas, bland annat när det gäller ordnandet av samhällelig service (jfr RP 309/1993 rd, s 69, 
GrUB 9/2002 rd och GrUU 21/2009 rd). Grundlagsutskottet har i sin praxis understrukit att 
myndigheternas verksamhetsområden och verksamhetsställen bör organiseras på ett sådant 
sätt att tillgången till den berörda myndighetens tjänster tryggas och de språkliga rättigheterna 
enligt grundlagens 17 § tillgodoses (GrUU 29/2006 rd, GrUU 42/2006 rd).

När förvaltning organiseras ska enligt 122 § 1 mom. i grundlagen en indelning i sinsemellan 
förenliga områden eftersträvas så att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter 
att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. I bestämmelsen betonas 
kravet på språklig jämlikhet genom att det förutsätts att dessa möjligheter tillgodoses enligt 
lika grunder (jfr RP 1/1998 rd, s. 177 och GrUU 37/2006 rd).

Med stöd av vad som anförts ovan anser regeringen att lagförslagen harmonierar med grund-
lagens bestämmelser om förvaltningens lagbundenhet, delegering av lagstiftningsbehörighet, 
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överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter, grundläggande miljörättigheter
och språkliga rättigheter. Propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.

Lag

om Transport- och kommunikationsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Transport- och kommunikationsverkets ställning och uppgifter

1§

Ställning och verksamhetsidé

Transport- och kommunikationsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikat-
ionsministeriets förvaltningsområde som sköter sådana myndighetsuppgifter som avser trafik, 
transport och elektronisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket främjar informationssamhällets och trafiksystemets 
utveckling samt fungerande och säkra trafik-, transport- och kommunikationsförbindelser och 
tjänster som gäller trafik, transport och kommunikation. Dessutom främjar verket genom sin 
verksamhet trafiksystemets funktion och automatisering, trafiksäkerheten och verksamhets-
förutsättningarna för regionerna och näringslivet samt en hållbar utveckling i hela landet. Ver-
ket utgår i sin verksamhet från kundernas behov och utnyttjar sektorsövergripande sakkun-
skap. Verket bedriver en förutseende verksamhet som är informations- och riskbaserad.

Verkets geografiska verksamhetsområde är hela landet, om inte något annat föreskrivs sär-
skilt.

2 §

Verkets uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att 
1) främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och stör-

ningsfriheten inom detta område,
2) sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som gäller 

reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som avser verk-
samhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksamhetsområdet,

3) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken,
4) svara för ordnandet av sjökartläggningen,
5) utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av dessa 

tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt sörja för 
uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter,

6) främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation och 
inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och innovat-
ioner som gäller trafik, transport och kommunikation,

7) utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik,
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8) svara för den särskilda finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom 
ramen för statsbudgeten,

9) planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt hän-
seende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsövervak-
ningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakttas och sköta 
förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning,

10) sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och  tillsynsuppgifter 
som gäller domännamn,

11) sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgifter 
som gäller trafik och transport,

12) svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och, bi-
trädd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder över sjö-
trafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna, samt

13) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under nor-
mala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka  funktionssäkerheten i 
trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde 
stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och 
för undantagsförhållanden.

Transport- och kommunikationsverket samordnar och övervakar beredningen och genomfö-
randet av den riksomfattande trafiksystemplaneringen och producerar och uppdaterar riksom-
fattande strategiska program, åtgärdshelheter och lägesinformation för trafiksystemets olika 
aktörer. Verket deltar i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder i egenskap av 
sakkunnig i fråga om transportservice, marknadens funktion, utnyttjande av information och 
främjande av automation. Verket deltar också i uppgörandet av landskapens trafiksystempla-
ner tillsammans med landskapen, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer. 

Dessutom ska verket
1) meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för särskilt fö-

reskriven behörighet,
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, och
3) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av tek-

nisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen.
Verket ska även sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som 

det har enligt särskilda bestämmelser. 

3 §

Cybersäkerhetscentrets uppgifter

Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, nedan Cybersäkerhetscentret, 
har till uppgift att stödja, styra och övervaka informationssäkerheten och tillgodoseendet av 
integritetsskyddet vid elektronisk kommunikation. Cybersäkerhetscentret ska upprätthålla en 
lägesbild över den nationella cybersäkerheten. Cybersäkerhetscentret ska i sin verksamhet 
främja och säkerställa informationssäkerheten i informationssystem och datakommunikation. 
Cybersäkerhetscentret är ansvarig myndighet för den offentligt reglerade satellittjänsten. Dess-
sutom ska Cybersäkerhetscentret sörja för kommunikationsbranschens beredskap för stör-
ningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och över-
vaka funktionssäkerheten i den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsom-
råde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållan-
den och för undantagsförhållanden. 

Cybersäkerhetscentret svarar för sin del för de av verkets uppgifter som anges i 2 § 1 mom. 
1 och 13 punkten.
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Transport- och kommunikationsverket kan tillhandahålla sådana offentligrättsliga prestat-
ioner eller enligt företagsekonomiska grunder prissatta prestationer som baserar sig på Cyber-
säkerhetscentrets uppgifter enligt 1 mom., samt ingå avtal om utförandet av sådana prestation-
er.

2 kap.

Transport- och kommunikationsverkets organisation och ledning

4 §

Ledning och personal 

Chef för Transport- och kommunikationsverket är en generaldirektör, som utnämns av stats-
rådet. Generaldirektören svarar för att verkets verksamhet utvecklas och leder till resultat och 
för att resultatmålen nås.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i 
arbetsordningen.

Närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av verkets uppgifter samt be-
stämmelser om behörighetsvillkoren för andra tjänster vid verket än tjänsten som generaldi-
rektör, om förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och om övriga frågor som 
gäller personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Cybersäkerhetscentret

Cybersäkerhetscentret är i organisatoriskt och funktionellt hänseende fristående. Det lyder 
direkt under generaldirektören och svarar för riksomfattande informationssäkerhetsuppgifter. 

6 §

Regleringsorganet för järnvägssektorn

I samband med Transport- och kommunikationsverket finns det självständiga och oberoende 
nationella regleringsorgan för järnvägssektorn som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, och 
om vars ställning, beslutanderätt och uppgifter det föreskrivs särskilt.

7 §

Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de till Transport- och kommunikationsverket hörande ärenden som 
inte enligt gällande bestämmelser eller enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan 
tjänsteman. Generaldirektören kan också i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som 
annars skulle avgöras av en underlydande. Generaldirektören får dock inte överta avgörandet 
av ett ärende som enligt lag eller enligt arbetsordningen omfattas av den behörighet som till-
kommer regleringsorganet för järnvägssektorn eller omfattas av den behörighet Cybersäker-
hetscentret har när det gäller internationella informationssäkerhetsförpliktelser, bedömning av 
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myndigheters informationssystem eller datakommunikation eller godkännande av bedöm-
ningsorgan för informationssäkerhet. 

Närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

8 §

Arbetsordning

Genraldirektören utfärdar Transport- och kommunikationsverkets arbetsordning som inne-
håller bestämmelser om 

1) organisationen,
2) utövandet av beslutanderätten,
3) den interna ledningen,
4) andra ställföreträdare än ställföreträdare för generaldirektören, och
5) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

9 §

Överföring av vissa biträdande uppgifter

Utöver vad som föreskrivs annanstans i lag får Transport- och kommunikationsverket till 
privata eller offentliga tjänsteleverantörer föra över sådana rådgivningstjänster, kundtjänst-
uppgifter, dokumentserviceuppgifter och andra biträdande uppgifter som inte innebär utö-
vande av beslutanderätt. 

När verket överför uppgifter ska det säkerställa att tjänsteleverantören har tillräckliga tek-
niska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta uppdraget. På den som utför upp-
gifterna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av uppgifter 
som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

10 §

Företrädande av staten

Transport- och kommunikationsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid 
domstolar och hos myndigheter statens rätt och fördel i alla de ärenden som gäller verkets 
uppgiftsområde samt annanstans än i landskapet Åland i sådana ärenden för vilka ingen behö-
rig myndighet har föreskrivits särskilt.

11 §

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

—————
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2.

Lag

om ändring av lagen om Trafikverket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Trafikverket (862/2009) lagens rubrik och 1–7 § samt 
fogas till lagen nya kapitelrubriker före 1, 3 och 6 § samt till lagen nya 8–12 § som följer: 

Lag

om Trafikledsverket

1 kap.

Trafikledsverkets ställning och uppgifter

1§

Ställning och verksamhetsidé

Trafikledsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde som i egenskap av huvudman för trafik- och farleder svarar för upprätthållandet 
och utvecklandet av servicenivån på  vägar, järnvägar och farleder när det gäller de trafik- och 
farleder som förvaltas av staten. Verket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funkt-
ion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integre-
rad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet 
och en balanserad utveckling av dem. 

Trafikledsverket utgår i sin verksamhet från kundernas behov och utnyttjar befintlig sakkun-
skap. Verket bedriver en förutseende verksamhet som är informations- och riskbaserad.

Trafikledsverkets geografiska verksamhetsområde är hela landet, om inte något annat före-
skrivs särskilt.

2 §

Verkets uppgifter

Trafikledsverket har till uppgift att
1) svara för de statliga väg- och bannät och de farleder som verket är huvudman för, för ut-

vecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet,
2) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken,
3) svara för trafikstyrningen,
4) främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem,
5) svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för ge-

nomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt
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för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och upprätthållandet av deras 
servicenivå,

6) svara för den styrning, det samarbete och de avtalsarrangemang som gäller väghållningen 
tillsammans med landskapen och väghållningsområden,

7) svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder, sörja för statistik-
föringen inom verksamhetsområdet samt svara för det samarbete och de avtalsarrangemang 
som gäller trafik- och trafikledsdata tillsammans med landskapen,

8) trygga vintersjöfartens förutsättningar,
9) främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning, 
10) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under nor-

mala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja 
samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för 
undantagsförhållanden, samt

11) slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kul-
turegendom som verket har i sin besittning.

Trafikledsverket deltar i egenskap av sakkunnig i trafik- och farledshållning och innehavare 
av trafikledsegendom i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller tra-
fiknäten samt i markanvändningssamarbetet. Verket deltar också i samordningen av trafiken 
och markanvändningen och i uppgörandet av riksomfattande planer och landskapens planer 
för trafiksystemen tillsammans med landskapen, kommunerna, stadsregionerna och andra ak-
törer.

Verket får dessutom
1) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av tek-

nisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen, och
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
Verket ska även sörja för andra sådana uppgifter inom sitt verksamhetsområde som det har 

enligt särskilda bestämmelser.

2 kap.

Trafikledsverkets organisation och ledning

3 §

Ledning och personal

Chef för Trafikledsverket är en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektö-
ren svarar för att verkets verksamhet utvecklas och leder till resultat och för att resultatmålen 
nås.

Beslut om verkets organisation i övrigt fattas av generaldirektören. Övrig personal utnämns 
eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av verkets uppgifter samt be-
stämmelser om behörighetsvillkoren för andra tjänster vid verket än tjänsten som generaldi-
rektör, om förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och om övriga frågor som 
gäller personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Beslutanderätt
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Generaldirektören avgör de till Trafikledsverket hörande ärenden som inte enligt gällande 
bestämmelser eller enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman. Generaldi-
rektören kan också i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras 
av en underlydande.

Närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

5 §

Arbetsordning

Generaldirektören utfärdar Trafikledsverkets arbetsordning, som innehåller bestämmelser 
om

1) organisationen,
2) utövandet av beslutanderätten,
3) den interna ledningen,
4) andra ställföreträdare än ställföreträdare för generaldirektören, och
5) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §

Överföring av vissa uppgifter

Trafikledsverket får till privata eller offentliga tjänsteleverantörer föra över sådana doku-
mentserviceuppgifter, rådgivningstjänster, förvaltningstjänster, biträdande fältuppgifter och 
uppgifter i anslutning till markförvärv och inlösen som inte innebär utövande av beslutande-
rätt. 

Trafikledsverket får med landskapet avtala om överföring av sådana uppgifter som rör till-
stånd inom väghållningen till landskapet eller väghållningsområdet, om tillståndsärendet gäl-
ler 

1) arbete på vägområde,
2) användningen av vägområde eller konstruktioner, anläggningar och anordningar på väg-

området för andra ändamål än landsvägsändamål,
3) tillstånd för anslutning,
4) tillstånd för reklam invid vägar,
5) försäljningsverksamhet invid landsvägar, eller
6) undantagslov för landsvägar under menförestid.
Trafikledsverket får anförtro landskapet offentliga uppgifter eller överta offentliga uppgifter 

av landskapet på det sätt som föreskrivs i lagen om flyttning av fordon (828/2008).
Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för 

att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. På den som utför uppgifterna tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av uppgifter enligt denna paragraf. Be-
stämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

7 §

Företrädande av staten
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Trafikledsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och hos 
myndigheter statens rätt och fördel i alla de ärenden som gäller verkets uppgiftsområde samt 
annanstans än i landskapet Åland i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet har fö-
reskrivits särskilt.

8 §

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

—————
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3.

Lag

om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganise-
ring av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Författningar som träder i kraft 

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2019: 
1) lagen om Transport- och kommunikationsverket (  /  ),
2) lagen om ändring av lagen om Trafikverket (  /  ), 
3) lagen om ändring av körkortslagen ( / ),
4) lagen om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet ( / ),
5) lagen om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon ( / ),
6) lagen om ändring av fordonslagen ( / ),
7) lagen om ändring av fordonsskattelagen ( / ),
8) lagen om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon ( / ),
9) lagen om ändring av lagen om alkolås ( / ),
10) lagen om ändring av territorialövervakningslagen ( / ),
11) lagen om ändring av lagen om  fartygs isklasser och isbrytarassistans ( / ),
12) lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg ( / ),
13) lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice ( / ),
14) lagen om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen ( / ),
15) lagen om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten ( / ),
16) lagen om ändring av bilskattelagen ( / ),
17) lagen om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen ( / ),
18) lagen om ändring av 20 § i lagen om transport av djur ( / ),
19) lagen om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom 

ett särskilt beslut ( / ),
20) lagen om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar 

dem och om tillsyn över skyddet ( / ),
21) lagen om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden ( / ),
22) lagen om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg ( / ),
23) lagen om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter ( / ),
24) lagen om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen ( / ),
25) lagen om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser 

som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om 
beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet ( / 
),

26) lagen om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av 
el-drivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift ( / ),

27) lagen om ändring av 19 och 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet ( / ),

RP 61/2018 rd



231

28) lagen om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbe-
vakningsväsendet ( / ),

29) lagen om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar ( / ),
30) lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området 

för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet-
en för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande inter-
nationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden 
( / ),

31) lagen om ändring av luftfartslagen ( / ),
32) lagen om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens sä-

kerhetsnät ( / ),
33) lagen om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen ( / ),
34) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten ( / ),
35) lagen om ändring av 6 § i containerlagen ( / ),
36) lagen om ändring av lagen om förarexamensverksamhet ( / ),
37) lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ( / ),
38) lagen om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek ( / ),
39) lagen om ändring av lagen om marin utrustning ( / ),
40) lagen om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal ( / ),
41) lagen om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mat-

hållningen ombord på fartyg ( / ),
42) lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ( / ),
43) lagen om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter ( / ),
44) lagen om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ( / ),
45) lagen om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ( / ),
46) lagen om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar ( / ),
47) lagen om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift ( / ),
48) lagen om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet ( / ),
49) lagen om ändring av trafikförsäkringslagen ( / ),
50) lagen om ändring av lagen om transportservice ( / ),
51) lagen om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen ( / ),
52) lagen om ändring av lotsningslagen ( / ),
53) lagen om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik ( / ),
54) lagen om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor ( / ),
55) lagen om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg ( / 

),
56) lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten ( / ),
57) lagen om ändring av sjölagen ( / ),
58) lagen om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 

som används för sjötransport ( / ),
59) lagen om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner ( / ),
60) lagen om ändring av sjöräddningslagen ( / ),
61) lagen om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen ( / ),
62) lagen om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar ( / ),
63) lagen om ändring av räddningslagen ( / ),
64) lagen om ändring av 5 kap. 25 och 62 § i polislagen ( / ),
65) lagen om ändring av bränsleavgiftslagen ( / ),
66) lagen om ändring av postlagen ( / ),
67) lagen om ändring av banlagen ( / ),
68) lagen om upphävande av banskattelagen ( / ),
69) lagen om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området 

för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som 

RP 61/2018 rd



232

tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstra-
fiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget ( / ),

70) lagen om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom soci-
al- och hälsovården ( / ),

71) lagen om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden ( / ),
72) lagen om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ( / ),
73) lagen om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem ( / ),
74) lagen om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet ( / ),
75) lagen om ändring av 74 § i inkomstskattelagen ( / ),
76) lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen ( / ),
77) lagen om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden ( / ),
78) lagen om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ( / ),
79) lagen om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond ( / ),
80) lagen om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen ( / ),
81) lagen om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur ( / ),
82) lagen om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster ( / ),
83) lagen om ändring av lagen om farkostregistret ( / ),
84) lagen om ändring av sjötrafiklagen ( / ),
85) lagen om ändring av lagen om farledsavgift ( / ),
86) lagen om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemen-

samma fiskeripolitiken ( / ),
87) lagen om ändring av miljöskyddslagen ( / ),
88) lagen om ändring av 5 § i oljeskyddsfonden ( / ).

2 §

Författningar som upphävs 

Genom denna lag upphävs den 1 januari 2019
1) lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009), 
2) lagen om kommunikationsförvaltningen (625/2001), 
3) statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket (865/2009), och
4) statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004).

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om överföringen av de uppgifter som anges i de lagar 
som nämns i 1 §. I fråga om omständigheterna i samband med överföringen av uppgifter gäller 
dessutom vad som föreskrivs särskilt.

4 §

Övergångsbestämmelser som gäller Transport- och kommunikationsverkets uppgifter 

Enligt 1 § i denna lag en sådan uppgift inom det uppgiftsområde som avses i 2 § i lagen om 
Transport- och kommunikationsverket som enligt bestämmelser någon annanstans i lagstift-
ningen ska skötas av Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket, Trafikverket, Luftfarts-
förvaltningen, Teleförvaltningscentralen, Bilregistercentralen, Fordonsförvaltningscentralen, 
Järnvägsverket, Sjöfartsverket eller länsstyrelsen, ska övergå på Transport- och kommunikat-
ionsverket den 1 januari 2019 i enlighet med denna lag. 
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5 §

Övergångsbestämmelser som gäller Trafikledsverkets uppgifter 

Enligt 1 § i denna lag en sådan uppgift inom det uppgiftsområde som avses i 2 § i lagen om 
Trafikverket som enligt bestämmelser någon annanstans i lagstiftningen ska skötas av Trafik-
verket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt ar-
bets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Sjöfartsverket, Banförvalt-
ningscentralen, Vägförvaltningen eller länsstyrelsen, ska övergå på Trafikledsverket den 1 ja-
nuari 2019 i enlighet med denna lag. 

6 §

Ställningen för den personal som överförs

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter de i 4 § avsedda uppgifter 
som överförs från Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Kommunikationsverket till Trans-
port- och kommunikationsverket samt motsvarande tjänster och uppgifter som sköts i arbets-
avtalsförhållande övergår vid ikraftträdandet av denna lag till Transport- och kommunikat-
ionsverket. Den personal i arbetsavtalsförhållande som sköter uppgifter som överförs från Tra-
fikverket övergår vid ikraftträdandet av denna lag till anställning i tjänsteförhållande vid 
Transport- och kommunikationsverket. Visstidsanställda överförs till Transport- och kommu-
nikationsverket för den tid som deras anställningsförhållande varar.

Bestämmelser om ställningen för den personal som är anställd i tjänsteförhållande finns i 5 
a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994).

En person som står i arbetsavtalsförhållande till Trafikverket kan överföras utan hans eller 
hennes samtycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med 
pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-
tagsservice (916/2012). På arbetsavtalsförhållandets anställningsvillkor tillämpas till övriga 
delar vad som avtalas i kollektivavtal eller föreskrivs i lag.

Anställningsförhållandet för den personal som överförs anses med avseende på anställnings-
förmånerna ha fortgått hos staten utan avbrott.

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid Trafikverket som sköter de i 5 § av-
sedda uppgifter som överförs till Trafikledsverket samt motsvarande tjänster och uppgifter 
som sköts i arbetsavtalsförhållande övergår vid ikraftträdandet av denna lag till Trafikledsver-
ket. Visstidsanställda fortsätter arbetet för den tid som deras anställningsförhållande varar.

7 §

Övergångsbestämmelser som gäller anhängiga ärenden och avtal samt rättigheter och skyl-
digheter i anslutning till dem

Transport- och kommunikationsverket övertar Trafiksäkerhetsverkets och Kommunikat-
ionsverkets verksamhet. De ärenden som är anhängiga samt avtal och förbindelser som ingåtts 
vid Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt inom de uppgiftsområden som 
överförs från Trafikverket till Transport- och kommunikationsverket, liksom de rättigheter och
skyldigheter som följer av dem, övergår på Transport- och kommunikationsverket den 1 janu-
ari 2019.

8 §
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Föreskrifter, tillstånd och beslut

De föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har 
meddelat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–88 punkten ska 
förbli i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms.

De tillstånd som Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Trafikverket har med-
delat med stöd av de ursprungliga och ändrade lagar som avses i 1 § 3–88 punkten ska förbli i 
kraft på de villkor som anges i dem.

9 §

Vissa administrativa arrangemang vid Transport- och kommunikationsverket 

Kommunikationsministeriet får vid kommunikationsministeriet inrätta tjänsten som general-
direktör för Transport- och kommunikationsverket från och med den 1 oktober 2018. Tjänsten 
övergår den 1 januari 2019 till Transport- och kommunikationsverket. 

Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket ska tillsammans och efter utnämningen 
av Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör under dennes ledning bereda ar-
betsordningen för det nya verket och organisera förvaltningstjänster och andra stödtjänster så 
att Transport- och kommunikationsverket kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

10 §

Övergångsbestämmelser om styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Trafikledsverket ska till den 31 december 2019 svara för styrningen av närings-, trafik- och 
miljöcentralernas ansvarsområde för trafik och fördelningen av statsunderstöd för enskilda 
vägar.

Transport- och kommunikationsverket ska till den 31 december 2019 svara för styrningen av 
närings-, trafik- och miljöcentralerna när det gäller ordnande av kollektivtrafik och trafik- och 
transportservice i skärgården.

11 §

Övergångsbestämmelser som gäller ändringssökande

Ändring i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § söks i 
enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagarna i fråga.

På handläggningen vid sökande av ändring i ärenden som är anhängiga vid domstol vid 
ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet av lagarna i fråga.

Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de lagar som 
nämns i 1 mom. och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behand-
las och avgöras i enlighet med de lagar som nämns i 1 §.

12 §

Övergångsbestämmelse om uppgifter som anförtros åt landskapen eller överförs till dem

De bestämmelser om anförtroende av uppgifter åt landskapen som finns i 6 § 2 och 3 mom. i 
den lag som nämns i 1 § 2 punkten tillämpas från och med den 1 januari 2020.
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13 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den       20  . 
—————
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4. 

Lag

om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 3, 8, 10, 15, 15 a, 16–19, 21, 25, 26, 28–31, 31 a, 32, 34–

38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 59, 61–63, 65, 68 a, 76, 78–82, 88, 95, 97, 98, 100 och 101 §, 
av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015, 731/2016, 

553/2017, ( / ) och ( / ), 8, 15, 29, 30, 76, 95 och 100 § sådana de lyder i lag 70/2015, 10 § så-
dan den lyder i lagarna 70/2015, ( / ) och ( / ), 15 a § sådan den lyder i lagarna 731/2016 och ( 
/ ), 16 § sådan den lyder i lagarna 70/2015, 731/2016 och ( / ), 17, 18, 25 och 26 § sådana de 
lyder delvis ändrade i lagarna 70/2015 och ( / ), 21 § sådan den lyder i lag ( / ), 28 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 70/2015 och 363/2016, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i la-
garna 1081/2012 och ( / ), 31 a § sådan den lyder i lagarna 1081/2012 och 70/2015, 32 § sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 999/2016, 34–38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 63, 80–82 och 97 § såd-
ana de lyder i lag ( / ), 59 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015 och ( / 
), 61 § sådan den lyder i lagarna 67/2018 och ( / ), 65 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
70/2015, 96/2018, ( / ) och ( / ), 68 a § sådan den lyder i lagarna 731/2016 och 96/2018, 78 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015 och ( / ), 79 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag ( / ), 88 § sådan den lyder i lagarna 70/2015 och ( / ), 98 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 70/2015 samt 101 § sådan den lyder i lag ( / ), som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) körrättsinnehavare den som har ett giltigt körkort eller intyg över godkänd förarexamen,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) förarexamensmottagare tjänsteleverantör som Transport- och kommunikationsverket har 
ingått avtal med om förarexamensverksamhet enligt lagen om förarexamensverksamhet 
(535/1998) eller Transport- och kommunikationsverket, om det självt sköter verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje 
kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yr-
kesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan 
personen och den plats där personen bor, men inte till följd av studier vid universitet eller nå-
gon annan utbildningsanstalt; för en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en 
annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor i två eller flera 
stater ska den vanliga vistelseorten anses vara den plats som han eller hon har personlig an-
knytning till, under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit eller 
bor i en annan stat för att genomföra en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt II avd. 3 
kap. 4 § i lagen om transportservice (320/2017), med grundläggande yrkeskompetens grund-
läggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt nämnda kapitel och med yrkesin-
riktad grundexamen för bussförare grundexamen enligt II avd. 3 kap. 5 § 3 mom. i nämnda 
lag,
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7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1 körkort eller körkortstillstånd där en eller flera av 
körkortskategorierna i gruppen ingår och med förare i grupp 1 förare med körkort som avses i 
denna punkt,

8) körkort och körkortstillstånd i grupp 2 körkort eller körkortstillstånd där det utöver en el-
ler flera kategorier i grupp 1 ingår en eller flera körkortskategorier i grupp 2 och med förare i 
grupp 2 förare som har körkort för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 och för vilka de me-
dicinska kraven och giltighetstiden för körkortet följer kraven i grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna 
förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 1 och med tillstånd att driva bilskola inom 
grupp 2 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategori-
erna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare utbildningsanordnare som har av undervisnings- och 
kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning enligt 23 § i lagen om yr-
kesutbildning (531/2017) och som ger utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare,

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt enligt registret och har uppgetts i registreringsin-
tyget, eller om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalvikt och med fordonskom-
binationens totalvikt den totala vikten på fordonen i kombinationen definierad på samma sätt,

12) alkolås en i lagen om alkolås (730/2016) avsedd anordning som hindrar att ett fordon 
startar och vars användning kan vara förenad med en påföljd för rattfylleri eller ett läkarutlå-
tande om huruvida kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts,

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 1.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehju-
liga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, med lätta fyrhjulingar 
fyrhjulingar enligt artikel 1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i kategorierna A1, A2 och A 
tvåhjuliga fordon enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med trehjulingar fordon enligt artikel 
1.2 c i det direktivet,

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlåtande om huruvida de medicinska kraven uppfylls 
vilket getts utifrån en bedömning av förarens hälsotillstånd som gjorts med stöd av denna lag, 
med optikerutlåtande ett utlåtande om huruvida kraven på synförmåga uppfylls vilket getts 
med stöd av denna lag och som är avsett att användas i stället för en kontroll i samband med 
trafikövervakningen och med sökandens hälsodeklaration en försäkran att sökanden inte kän-
ner till några hinder för uppfyllande av de medicinska kraven,  

15) alkolåsövervakad körrätt sådan körrätt som övervakas med alkolås och som meddelas 
personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri,

16) den övervakade en person för vilken alkolåsövervakad körrätt har meddelats.

8 §

Behörighet i anslutning till körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar körkort, körkortstillstånd, undervisningstill-
stånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, förnyar körkort och trafiklärar-
tillstånd samt fastställer internationellt körkort. Transport- och kommunikationsverket lämnar 
ut dupletter av körkort och av andra tillstånd samt återkallar körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt körförbud och andra påföljder samt återkallar till-
stånd enligt denna paragraf med undantag av körkortstillstånd. Polisen svarar för övervak-
ningen av körrättsinnehavares körförmåga och hälsotillstånd och kan i anslutning därtill be-
sluta om åtgärder som föranleds av övervakningen på det sätt som föreskrivs särskilt i denna 
lag.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att ett körkort som visas upp i samband 
med ansökan om körkortstillstånd eller körkort ska tas om hand för undersökning av dess äkt-
het, om körkortet misstänks vara förfalskat.
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10 §

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas
1) ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialist-

läkare, om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet eller annars av en 
orsak som kommit till Transport- och kommunikationsverkets kännedom,

2) ett sökandens fotografi som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fo-
tografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet 
som tidigare har registrerats i trafik- och transportregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte 
behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska kunna digitaliseras, om inte ett namntecknings-
prov som registrerats tidigare i trafik- och transportregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har körkort beviljat i någon annan EU- eller EES-stat 
och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud eller hans eller hennes körkort inte 
har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, arbetsgivaren, utbildningsanordnaren eller någon 
annan motsvarande aktör som gäller grunderna för att bevilja körkort och hur behövligt ett 
körkort är i arbetet, om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom,.

Läkarutlåtande eller utlåtande av en specialistläkare enligt 1 mom. 1 punkten krävs dock inte 
om det inte behövs till följd av ett läkarutlåtande eller annars av en orsak som kommit till 
Transport- och kommunikationsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp som ansökan avser och inget annat följer av be-
stämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst tre år tidigare vid beväringstjänst inom försvarsmakten har avlagt förar-
examen i den kategori som ansökan avser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som an-
sökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

4) ansökan gäller det första körkortet i grupp 1 och sökanden lämnar en hälsodeklaration.
I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven är uppfyllda 

beaktas särskilt hur stigande ålder inverkar på förarens hälsotillstånd och uppfyllande av de 
medicinska kraven, om den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har fyllt 70 år och den 
som ansöker om körkortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 punkten ska enligt bestämmelserna om inläm-
nande av ansökan i 8 c § 1 mom. underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana 
förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmel-
ser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, 
vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren 
av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst 5 år sedan körkortet beviljades el-
ler om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan ett körkort i grupp 
1 beviljades eller minst 2 år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

15 §

Återkallelse av körkortstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett körkortstillstånd, om mottagaren inte 
längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Körkortstillståndet åter-
kallas dock inte om polisen har meddelat innehavaren körförbud. Har körrätten för någon ka-
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tegori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte 
har börjat gälla.

15 a §

Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller för-
utsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstill-
stånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

Ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att 
han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det körkort 
som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska överlämna sitt körkort till polisen och ansöka om ett kör-
kort som motsvarar den nya kategorin hos Transport- och kommunikationsverket. Polisen kan 
utfärda ett temporärt körkort, om inget annat körkort lämnas ut.

16 §

Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 2—4 
mom., 68 a § 2 mom. och 97 § 3 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hö-
rapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom 
att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel, om inte något 
annat följer av 7 § 6 mom., eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmotta-
garen som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen eller 
vid ett prov på körförmåga som polisen förordnat och därigenom visat att han eller hon kan 
köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialist-
läkare till polisen,

Transport- och kommunikationsverket beslutar om villkoren och begränsningarna. Polisen 
fattar beslut i fråga om ett villkor eller en begränsning eller en ändring som beror på en åtgärd 
som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag. Förarexamensmottagaren uppställer 
ett villkor eller en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som använts i kör-
provet, manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för villkor som avses 1 mom. 3 punkten och 97 § 3 mom. ska villkoren och 
begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret el-
ler begränsningen gäller.

17 §

Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyl-
las:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser, ha en 
binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om körkorts-
tillstånd och är helt blind på ett öga eller endast använder det ena ögat för att se ska ha en 
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synskärpa på minst 0,5, och denne ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt länge för att 
ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte 
i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör 
till denna grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bi-
laga III till körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga 
att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en 
sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad 
försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda ma-
növerorgan.

En specialistläkare får av särskilda skäl i sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets mini-
mikrav på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och anse att de medicinska kraven är uppfyllda, om 
kraven enligt bilaga III till körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och ett körprov som avläggs 
vid behov talar för det. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrif-
ter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven 
på synfält samt om hur övriga medicinska krav enligt 1 mom. 3 punkten uppfylls. Transport-
och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras 
för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma föra-
rens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på tra-
fiksäkerhet uppfylls.

18 §

Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyl-
las:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga och 
minst 0,1 på det andra ögat, vid behov genom korrigering med linser som har en styrka på 
högst +8 dioptrier,

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III 
till körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes 
förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden ska, vid behov med hörapparat, åtminstone på ett öra uppfatta normal konver-
sationsstämma på fyra meters avstånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bi-
laga III till körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga 
att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en 
sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad 
försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda ma-
növerorgan.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur kraven på
synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls samt 
om de kontroller som ska göras för att undersöka om de medicinska kraven är uppfyllda och 
för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirekti-
vet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är inget hinder för att använda hörselskydd i fordon i 
kategorierna C1 och C, om det är nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmelserna för arbets-
tagaren.
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19 §

Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant intyg ska lämnas in över prov på körförmåga som 
visar hur en sjukdom, ett men eller en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 1 
mom. 4 punkten påverkar körningen och över eventuella manöverorgan som därför kan behö-
vas.

Provet ska avläggas för förarexamensmottagaren med ett fordon i den kategori som körkor-
tet eller förarexamen avser. Närmare föreskrifter om hur prov på körförmåga ska genomföras 
får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

21 §

Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna har en sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en anmälan 
till polisen om att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre 
uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående 
använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen 
inte är endast tillfällig.

Trots sekretessbestämmelserna har en sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en anmälan 
till polisen om att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre 
uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående 
använder berusningsmedel.17 eller 18 § på grund av att personen fortgående missbrukar be-
rusningsmedel.

Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. görs ska patienten informeras om skyldigheten eller 
rätten att göra en anmälan och upplysas om hur körförmågan påverkas av hälsotillståndet.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. får bara innehålla
1) uppgift om att personen inte uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,
2) uppgift om andra åtgärder som läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren föreslår för att 

närmare utreda personens hälsotillstånd och hur det påverkar körförmågan.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om läkares anmälningsplikt gäller också optiker vid 

kontroll enligt 20 § av synförmågan i samband med trafikövervakning.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

25 §

Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om
1) körkortstillståndet har återkallats,
2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd 

beviljas,
3) den som har körkortstillstånd har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.
Om sökanden redan har ett i Finland, inbegripet Åland, eller i utlandet utfärdat körkort ska 

han eller hon återlämna det när ett nytt körkort lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om 
körkortet inte kan återlämnas på grund av att det har stulits, förstörts eller försvunnit, ska det 
lämnas en redogörelse för detta. Om körkortet senare kommer till rätta, ska det återlämnas till 
Transport- och kommunikationsverket.

26 §
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Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. Transport- och kommunikationsverket lämnar ut 
körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens 
gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utfö-
rande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om hinder för att sända kör-
kort per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sö-
kandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett körkort lämnas 
ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat körkort och om återlämnande av ett 
körkort som avses i 2 mom. till utfärdaren vid utlämnande av körkort får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

28 §

Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort kan få en duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 mom. 2 och 
3 punkten uppfylls och körkortet har beviljats i Finland. En duplett kan dock med avvikelse 
från vad som föreskrivs i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av körkortet har sin vanliga vis-
telseort i någon annan stat än en EU- eller EES-stat.

Ansökan om duplett av körkort ska göras om
1) körkortet har förkommit, förstörts eller blivit stulet,
2) innehavaren inte längre kan identifieras på fotografiet,
3) innehavaren har bytt namn eller fått ny personbeteckning,
4) körkortet är så förstört att det inte går att läsa utan svårigheter.
I ansökan ska uppges orsaken till att man ansöker om en duplett och till ansökan ska vid be-

hov fogas fotografi och namnteckningsprov. Om ett förkommet eller stulet körkort senare hitt-
tas, ska det överlämnas till Transport- och kommunikationsverket. När det behövs ska inneha-
varen lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en namnändring eller en ny personbeteckning. 
Ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen.

Dupletten är giltig till samma datum som det körkort som ligger till grund för utfärdandet av 
dupletten, om giltighetstiden för det körkort som ligger till grund för utfärdandet av dupletten 
motsvarar de tider som avses i 22 §.

Bestämmelserna i 25 § gäller också utlämnande av dupletter. Dupletten får förstöras, om den 
inte har lämnats ut inom ett år från ansökan. Närmare bestämmelser om utlämnande och för-
störande av dupletter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §

Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket lämna ut ett temporärt körkort 
som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om förutsättningarna för att 
lämna ut körkort uppfylls och inget annat motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt körkort 
får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av 
körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort i 
samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet enligt denna lag, om körrättens upp-
komst eller dess fortsatta giltighet kräver det.
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Temporärt körkort utfärdas för högst tre månader och det gäller endast i Finland, om inte 
något annat följer av internationella avtal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut till någon 
som har ansökt om tillfälligt körkort.

Formuläret för blanketten för temporärt körkort fastställs av Transport- och kommunikat-
ionsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid 
körning medföra en giltig och tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska åter-
lämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 §

När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort el-
ler ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har läm-
nats ut.

Transport- och kommunikationsverket får förstöra ett körkort om det inte har lämnats ut 
inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades. Ett tidigare körkort som återlämnas samti-
digt som ett körkort lämnas ut kan förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa att för-
utsättningarna uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av körkort får utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

31 §

Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med körkortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdirektivet. 
Närmare bestämmelser om körkortskraven och informationen på körkorten får utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

Körkortet sänds till sökanden per post. Transport- och kommunikationsverket lämnar ut 
körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens 
gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utfö-
rande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om hinder för att sända kör-
kort per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sö-
kandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket svarar för att körkort tillverkas och levereras för att 
lämnas ut enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning och leverans av övriga tillstånd och in-
tyg som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt. 

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller internat-
ionellt körkort.

31 a §

Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan sköta de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. ge-
nom att skaffa service för uppgifterna från en privat eller offentlig serviceproducent. Verket 
kan förena sådana uppgifter med uppgifter vid mottagandet av körkort som återsänds av dem 
som får körkort. Detta moment kan även tillämpas på andra tillstånd som avses i denna lag. 
Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas när servicen produceras utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.
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Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. 
Verket ska med iakttagande av 8 b § avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas 
omfattning och andra krav på serviceuppgifterna så att kraven på god förvaltning uppfylls. 
Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ bered-
skap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet som 
uppgifterna förutsätter.

De personuppgifter som behandlas när uppgifter som avses i denna paragraf fullgörs är sek-
retessbelagda. På behandlingen av personuppgifter tillämpas Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). När serviceproducenten och dennes anställda sköter 
dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Om ska-
deståndsansvar föreskrivs i skadeståndslagen (412/1974).

32 §

Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg

Körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, 
övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-
stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexa-
men ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller 
gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller 
för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Transport-
och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken.

Om föraren inte medför körkort, men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte 
finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. 
Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller 
om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom.

34 §

Tillståndsplikt för körundervisning och övningskörning

För att ge körundervisning och handleda övningskörning i trafiken för körkort, krävs till-
stånd av Transport- och kommunikationsverket (undervisningstillstånd). Bestämmelserna om 
körundervisning gäller också undervisning i manövrering, om inte annat föreskrivs.

För att få driva bilskola krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverket (tillstånd att 
driva bilskola). Tillstånd att driva bilskola krävs också för att ge yrkesmässig eller kommersi-
ell körundervisning eller handledning av övningskörning för körkort. Undervisningstillstånd 
medför rätt att ge annan än kommersiell eller yrkesmässig körundervisning och handledning 
av övningskörning för körkort.

Övningskörning med motorcykel för motorcykelkörkort får ske med tillstånd av Transport-
och kommunikationsverket (övningstillstånd för motorcykel).

35 §

Utbildningskrav för körkort i grupp 1

En person som avlägger körkort i grupp 1 och som inte redan har ett körkort i denna grupp 
ska oberoende av körkortskategori få utbildning som ger baskunskaper om trafiksystemet, 
samspelet och riskerna i trafiken, faktorer som hänför sig till säkerheten för olika kategorier av 
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trafikanter, ansvar och skyldigheter som hänför sig till framförandet av motordrivna fordon 
samt andra krav på en körstil som är säker och tar hänsyn till miljön. Utbildningen får ges i 
form av teoriutbildning.

En person som avlägger körkort för bil i kategori B ska före förarexamen få utbildning som 
förbättrar hans eller hennes färdigheter att köra under svåra förhållanden och även i övrigt stö-
der en säker och ansvarsfull körstil som följer reglerna. Utbildningen ska särskilt stärka fär-
digheterna att upptäcka och undvika farliga situationer och faktorer som kan öka olycksrisken 
genom att de försämrar förarens körförmåga. Utbildningen ska innefatta undervisning i att 
identifiera särdragen hos och riskerna med körning i mörker och halt väglag, såsom hur en hal 
vägyta påverkar kontrollen över fordonet samt i hur körhastighet, avstånd till fordonet framför 
och korrekta observationer påverkar förarens möjligheter att reagera och hur hastigheten på-
verkar bromssträckan och kontrollen över fordonet. Körundervisningen i halt väglag kan 
också ordnas som prov på och träning av körning på övningsbana eller något annat motsva-
rande område som inte används för allmän trafik. Utbildningen ska ta åtta timmar och inne-
fatta teoriundervisning och körundervisning, som delvis får ske med simulator, teoriundervis-
ning samt körundervisning, som delvis får ske med simulator. Ett villkor för det första körkor-
tet för motorcykel och för körkort för bil i kategori B är att den som avlägger körkortet har fått 
körundervisning.

Körkortskategorin för motorcykel kan höjas till följande kategori genom att den som ansö-
ker om höjningen genomgår utbildning eller avlägger körprov, om han eller hon har fått kör-
rätt för kategorin som ska höjas minst två år tidigare.

För att få ge utbildning som avses i 1, 2 och 4 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. Med 
avvikelse från kravet på tillstånd att driva bilskola får Transport- och kommunikationsverket 
godkänna att sådan utbildning också ges av andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen som har 
den branschkännedom och det kunnande samt den utbildningserfarenhet som krävs för utbild-
ningen. Utan tillstånd att driva bilskola och särskilt godkännande får utbildning som avses i 1 
mom. ges i grundskolan och inom utbildning på andra stadiet i enlighet med kraven på utbild-
ningens innehåll och genomförande. På sådana tillhandahållare av utbildning som avses i detta 
moment tillämpas bestämmelserna om tillsyn över bilskolor.

Närmare bestämmelser om den utbildning som avses i denna paragraf och kraven på genom-
förandet av den, utbildningens och körundervisningens omfattning samt undantag från tillsy-
nen över bilskolor i fråga om i 4 mom. avsedda andra tillhandahållare av utbildning än sådana 
som har tillstånd att driva bilskola får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och 
kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och de prak-
tiska utbildningsarrangemangen samt föreskrifter om tillgodoräknande av utländsk utbildning 
som motsvarar den utbildning som avses i 2 eller 3 mom.

36 §

Förarutbildning för körkort i grupp 2

I förarutbildning för körkort i grupp 2 ska ingå undervisning om hur fordonet, med hänsyn 
till dess särskilda egenskaper, används, manövreras och körs rätt och enligt trafikreglerna i va-
rierande trafiksituationer och trafikmiljöer på ett säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt 
sätt. Utbildningen ska också innefatta den utbildning i första hjälpen som behövs för aktiva in-
satser på en olycksplats samt undervisning i defensivt körsätt för upptäckande och undvikande 
av farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teoriutbildning och körundervisning för respektive kategori 
och utbildningen ska följa den läroplan som Transport- och kommunikationsverket fastställt. 
Utbildningen kan ges som utbildning som kompletterar det körkort i grupp 2 eller den yrkes-
kompetens för lastbils- eller bussförare som den som avlägger körkortet har.
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Bestämmelser om undervisningens minimimängd och närmare bestämmelser om kraven på 
läroplanen, yrkeskompetensen och utbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om utbildningens inne-
håll och de praktiska utbildningsarrangemangen samt om tillgodoräknande av motsvarande ut-
ländsk utbildning.

37 §

Utbildning i anslutning till körförbud för nya förare samt återlämnande av körkort efter kör-
förbud

Om en förare meddelas körförbud för trafikbrott eller återkommande trafikförseelser under 
två år från det att den första körrätten för bil erhölls, är ett villkor för att körkortet ska åter-
lämnas efter att körförbudet upphört att föraren har fått efterutbildning om riskbeteende och 
dess inverkan på trafiksäkerheten. Bestämmelsen tillämpas också på en sådan innehavare av 
körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, under två år efter erhållandet av den första 
körrätten för motorcykel. Om de övervakningstider som avses i detta moment överlappar 
varandra eller följer på varandra utan avbrott, betraktas övervakningstiderna som en enda 
övervakningsperiod.

För att körkortet ska återlämnas efter ett sådant körförbud som avses i 1 mom. krävs det att 
den som meddelats körförbud visar upp ett intyg över att han eller hon fått den utbildning som 
avses i 1 mom.

För att få ge utbildning som avses i 1 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. Transport- och 
kommunikationsverket får godkänna att utbildningen också ges av andra aktörer i trafiksäker-
hetsbranschen som har den branschkännedom och det kunnande samt den utbildningserfaren-
het som krävs för utbildningen. På tillsynen över utbildningen tillämpas bestämmelserna om 
tillsyn över bilskolor.

Närmare bestämmelser om utbildningen och dess omfattning samt bestämmelser om undan-
tag från tillsynen över bilskolor i fråga om i 3 mom. avsedda andra tillhandahållare av utbild-
ning än sådana som har tillstånd att driva bilskola får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om utbildningens inne-
håll och de praktiska utbildningsarrangemangen.

38 §

Minimiålder för körundervisning och övningskörning 

Körundervisning och övningskörning för körkort i kategori B får inledas tidigast två år och 
för andra kategorier tidigast sex månader innan den minimiålder som krävs uppnås. Körun-
dervisning och övningskörning i trafiken får dock inledas först när den som avlägger körkort 
har fyllt 15 år.

En elev inom sådan utbildning för yrkesinriktad grundexamen som är avsedd för uppgifter 
som lastbils- och bussförare och som står under övervakning av Utbildningsstyrelsen får utan 
krav på körkort för kategori B det år då han eller hon fyller 16 år delta i den förarutbildning 
för körkort i grupp 2 som ges i samband med denna utbildning. Körundervisning i trafiken för 
kategori B får ges när eleven har fyllt 16 år och med lastbil eller buss när eleven har fyllt 17 
år. När körundervisning med buss ges i trafiken ska eleven har körrätt för kategori B och när 
körundervisning med en fordonskombination för kategori E ges i trafiken ska eleven ha körrätt 
för dragbil.

För att få inleda körundervisning och övningskörning för kategori E krävs att den som av-
lägger körkort har körrätt för dragbil.
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Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om kraven för att få 
inleda körundervisning och övningskörning.

40 §

Fordon och andra undervisningsredskap som används i undervisningen och vid övningskör-
ning

Det fordon som används i körundervisningen och vid övningskörning ska uppfylla kraven på 
körkortskategorin och i kategori AM kraven på fordonskategorin, och det ska vid behov ha en 
separat pedal som inverkar på fordonets färdbroms för läraren eller vid övningskörning för 
den som handleder övningskörningen.

I körundervisning och annan utbildning får det även användas simulatorer och andra under-
visningsredskap som ska motsvara de krav som ställs på körkortskategorin. Undervisnings-
material som används för undervisning för grupp 2 ska motsvara den läroplanen som följs i 
undervisningen.

Om körundervisning och annan utbildning ges med hjälp av en teknisk anslutning, ska an-
slutningen möjliggöra en tillförlitlig identifiering av eleven och växelverkan i realtid mellan 
läraren och eleven under hela lektionen.

Närmare bestämmelser om fordon och andra undervisningsredskap som avses i denna para-
graf och om användningen av dem i körundervisning och annan utbildning samt om undantag 
från pedalkravet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsministeriet får utfärda föreskrifter om tekniska krav på andra undervisningsredskap än 
fordon.

41 §

Genomförandet av körundervisningen och övningskörningen

Vid körundervisning och övningskörning ansvarar läraren eller den som handleder övnings-
körningen, och som enligt 39 § betraktas som förare, för att den som avlägger körkort har den 
förmåga att manövrera fordonet och det övriga kunnande som behövs. När det första körkortet 
avläggs och körundervisningen och övningskörningen sker med undervisningstillstånd ska in-
tyget över genomgången utbildning enligt 35 § 1 mom. medföras vid körning och på begäran 
visas upp för den som avses i 32 § 1 mom.

Vid körundervisningen för kategorierna B, C1 och C ska läraren eller vid övningskörning 
den som handleder övningen sitta bredvid eleven. Detsamma gäller körundervisning och öv-
ningskörning med lätt fyrhjuling eller traktor, om sitsarna är placerade bredvid varandra.

Vid körundervisning och övningskörning med moped och motorcykel, traktor samt lätt fyr-
hjuling, där sitsarna är placerade efter varandra, ska den som avlägger körkort ha anordningar 
för att kunna ta emot körinstruktioner och körutrustning som skyddar föraren. Kravet på an-
ordningar för att ta emot körinstruktioner gäller också körundervisning och övningskörning 
med fordon i kategori T, om det inte finns någon sits för läraren i fordonet eller om sitsarna är 
placerade efter varandra.

Om simulator används för körundervisning eller övningskörning och läraren inte finns i 
samma utrymme som den som avlägger körkort, ska undervisningen ges med hjälp av en tek-
nisk anslutning som uppfyller de föreskrivna kraven.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om körundervisning 
och övningskörning med fordon, simulatorer och andra undervisningsredskap samt om anord-
ningar som behövs för att ta emot körinstruktioner och om körutrustning för förare.

47 §
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Beviljande av övningstillstånd för motorcykel

För övningstillstånd för motorcykel krävs det att
1) sökanden har giltigt körkortstillstånd,
2) sökanden har fått i 35 § 1 mom. avsedd utbildning i anslutning till det första körkortet, 

och i 35 § 3 mom. avsedd körundervisning,
3) sökanden har avlagt teoriprovet i den berörda körkortskategorin med godkänt resultat,
4) sökanden har avlagt manöverprovet för motorcykel i den berörda körkortskategorin med 

godkänt resultat,
5) sökanden inte har körförbud eller temporärt körförbud och inte har haft körförbud under 

en tid av fem år före tillståndsbeslutet.
Bestämmelser om det samtycke av vårdnadshavaren som krävs för undervisningstillstånd för 

en person som inte fyllt 18 år finns i 46 § 2 mom.
Om sökanden i minst två år har haft körkort för motorcykel i kategorin under det körkort 

som ska avläggas, krävs inte det teoriprov som avses i 1 mom. 4 punkten för övningstillstånd.
I övningstillståndet ska det antecknas vem som övningskör och körkortskategorin. Övnings-

tillstånd beviljas för högst tre månader, och det kan förenas med villkor och begränsningar. 
Nytt tillstånd får inte beviljas utan vägande skäl.

Närmare föreskrifter om manöverprov enligt 1 mom. 4 punkten får meddelas av Transport-
och kommunikationsverket.

50 §

Försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket får bevilja tillstånd för att ordna försök som behövs 
för att utveckla förarutbildningen för grupp 2. Vid försöken kan man avvika från i denna lag 
angivna krav på förarutbildningens omfattning och genomförande. Den förarutbildning som 
ges inom ramen för försök ska ha sådana mål och sådant innehåll att de elever som deltar i ett 
försök får de förarfärdigheter som avses i denna lag och deras rättigheter inte äventyras genom 
försöket. Försöken genomförs under Transport- och kommunikationsverkets tillsyn, och de 
ska följa den försöksplan som verket godkänt och de villkor och begränsningar som verket be-
stämt.

52 §

Syftet med och innehållet i förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa att den som avlägger körkort har de kunskaper och 
den praktiska körskicklighet som behövs för att vara en ansvarsfull förare som agerar själv-
ständigt och säkert i olika trafiksituationer med hänsyn till även sociala och ekologiska 
aspekter.

I förarexamen ska allsidigt bedömas förmågan att
1) framföra fordonet säkert, flexibelt och ekologiskt och utan att orsaka farliga situationer i 

olika trafikmiljöer och trafiksituationer i enlighet med trafikreglerna och med hänsyn till for-
donets särskilda egenskaper,

2) visa ansvarighet gentemot andra trafikanter och miljön,
3) uppfatta farliga situationer i trafiken och hur hastigheten, väglaget och olika faktorer som 

inverkar på förarens körförmåga, såsom känslotillstånd, passagerare, användning av berus-
ningsmedel och läkemedel, trötthet, synförmåga och hälsotillstånd, bidrar till ökad olycksrisk,

4) upptäcka fel och brister som väsentligt inverkar på fordonets funktionsduglighet och sä-
kerhet och även i övrigt agera på det sätt som krävs för att undvika farliga situationer.
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Förarexamina ska uppfylla minimikraven i bilaga II till körkortsdirektivet. Transport- och 
kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i förarexamen.

53 §

Hur förarexamen är uppbyggd och hur den genomförs 

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett körprov. Körprovet kan innefatta ett särskilt manö-
verprov.  I körprovet för körkort för moped ingår enbart ett manöverprov. För kategori T av-
läggs dock endast teoriprov. I en examen som avläggs för att höja körkortskategorin för mo-
torcykel i fall som avses i 35 § 4 mom. eller för att erhålla körrätt för sådana fordonskombinat-
ioner i kategori B som avses i 7 § 4 mom. avläggs endast körprov.

Körprovet kan innefatta ett särskilt manöverprov. För att få avlägga körprovet måste exami-
nanden ha avlagt teoriprovet för motsvarande körkortskategori och i kategori AM för motsva-
rande fordonskategori. I teoriprovet ska Transport- och kommunikationsverket material an-
vändas. 

Det fordon som används för körprovet ska uppfylla de krav som gäller i examenskategorin 
och det ska vid behov vara utrustat med en sådan pedal för förarprövaren som påverkar fordo-
nets färdbroms. Examinanden ska tillhandahålla ett sådant fordon som behövs för körprovet. 
Under provet betraktas examinanden som förare. 

Bestämmelser om körprovens längd samt mottagandet av körprov och undantag från kravet 
på pedal utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om teoriprov, exa-
mensfordon och andra krav på förarexamen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i teori-
prov, körprov och manöverprov samt hur de genomförs i praktiken.

59 §

Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU-
eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt 
att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination, om motsvarande harmoniserade 
kategori finns antecknad på körkortet och innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 5 §. För 
körrättens omfattning gäller 7 §, om inte något annat följer av ömsesidigt erkännande av kör-
kort, och för kontrollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 och 21 §. Bestämmelserna i detta 
moment gäller också temporära körkort utfärdade i Danmark, Island, Norge och Sverige. 
Närmare bestämmelser om krav som gäller ömsesidigt erkännande som följer av Europeiska 
kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter i anslutning till till-
lämpningen av artikel 13 i körkortsdirektivet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körrätt saknas och körkort godtas inte om
1) innehavaren av ett körkort har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat 

eller om körkortet i övrigt innehåller begränsningar eller har omhändertagits eller för viss tid 
återkallats i en annan EU- eller EES-stat,

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt körkort eller ett körkort i någon annan EU- eller 
EES-stat,

3) innehavaren av ett körkort från en EU- eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland och 
körkortet enligt en anteckning på det har bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny förarexa-
men, på grundval av ett utländskt körkort som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, utlämnande av körkort och förnyelse av körkort till-
lämpas på utbyte och förnyelse av andra körkort enligt 1 mom. än temporära körkort.
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Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte ett temporärt körkort, har förkommit, stulits eller 
förstörts, ges en innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex 
månader på ansökan ett nytt motsvarande körkort med iakttagande av bestämmelserna om an-
sökan om körkortstillstånd. I ansökan ska uppges orsaken till att körkort söks. Transport- och 
kommunikationsverket ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts 
med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till Transport- och 
kommunikationsverket, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på giltigheten hos ett körtillstånd 
för moped utfärdat i en annan EU- eller EES-stat, med undantag av körkort för moped. Föra-
ren ska uppfylla ålderskraven enligt denna lag för framförande av moped. För lätt fyrhjuling 
krävs det körkort för kategori AM eller något annat motsvarande körkort som ger rätt att köra 
lätt fyrhjuling. När ett körkort för kategori AM byts ut, utfärdas körkortet utan de anteckningar 
som avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om kra-
ven på tillstånd att köra moped får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sådan information om körrättigheter, körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som 
ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EU- och EES-stater utfärdade körkort 
förmedlas ur trafik- och transportregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

61 §

Annat utländskt körkort 

Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella körkort som motsvarar kategori A1, A2, A eller 
B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland, om 

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades, 
2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om körkort i 

59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av 
körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella 
körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, 
svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auk-
toriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig, 

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på 
innehavaren, 

4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin, 
5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats. 
Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om inne-

havaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregist-
ret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i 
övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd till-
lämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §. 

Transport- och kommunikationsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på 
ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett ut-
ländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 
mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska re-
presentation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internat-
ionell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det 
uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem. 

På ett i 3 mom. avsett körkort som utfärdas utifrån ett utländskt körkort ska det antecknas 
vilken stat som har beviljat det körkort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som föreskrivs i 
denna paragraf om giltighet för och godkännande av andra utländska körkort gäller inte giltig-
het för och godkännande av körkort på Åland. 
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62 §

Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59–61 § byts ut till ett finländskt körkort, ska det utländska 
körkortet lämnas in till Transport- och kommunikationsverket. Detta gäller också körkort en-
ligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska återlämna ett körkort utfärdat i en annan EU- el-
ler EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehava-
ren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till Transport-
och kommunikationsverket. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfär-
daren enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §

Tillfälligt körkort 

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja innehavaren av ett i 60 § avsett nationellt 
körkort tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland om det är fråga om

1) en asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd inte har avgjorts när fristen enligt 60 § 
3 mom. går ut, eller

2) utredning av körkortets äkthet, giltighet eller annan behörighet eller någon annan motsva-
rande omständighet som hindrar innehavaren att använda körkortet.

Körkortstillstånd för tillfälligt körkort får beviljas oberoende av kravet på vanlig vistelseort 
enligt 12 § 1 mom. 2 punkten och körkortet får lämnas ut utan krav på ny förarexamen.

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det 
ursprungliga körkortet är i kraft. Giltighetstiden för ett tillfälligt körkort får förlängas, om det 
ursprungliga körkortet är i kraft. Transport- och kommunikationsverket ska omhänderta det 
ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det behövs av de skäl 
som anges i 1 mom. 2 punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras vid körning tillsammans med det ursprungliga körkor-
tet, om det inte på det tillfälliga körkortet har antecknats att Transport- och kommunikations-
verket har omhändertagit det ursprungliga körkortet.

65 §

Körförbud på grundval av återkommande förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år 
eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafiklagen, med undantag av andra gärningar som be-
straffas med avgift för trafikförseelse än

a) förbjuden användning av kommunikationsutrustning vid körning enligt 98 § 2 mom. i 
vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna med motordrivet fordon enligt vägtrafiklagen 
med mer än 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastighet som anges med en trafik-
anordning är 60 kilometer i timmen eller lägre,

c) överträdelse av hastighetsbegränsningarna med motordrivet fordon enligt vägtrafiklagen 
med mer än 15 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastighet som anges med en trafik-
anordning är högre än 60 kilometer i timmen,

d) underlåtelse att iaktta röd trafikljussignal enlig 74 § i vägtrafiklagen,
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2) brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter enligt lagen om transportservice 
(320/2017),

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i vägtrafik 
enligt 23 kap. 11 § i strafflagen,

4) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt lagen om transportser-
vice; dock inte förseelse gällande handlingar enligt II avd. 3 kap. 13 §,

5) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar 
trafikövervakningen (546/1998),

6) förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 mom. i lagen 
om transport av farliga ämnen (719/1994).

Vid tillämpningen av 1 mom. beaktas de förseelser för vilka det har påförts en fordonsspeci-
fik avgift för trafikförseelse enligt 161 § i vägtrafiklagen endast om den som begått förseelsen 
har fotograferats eller med ett motsvarande tekniskt system registrerats vid automatisk trafi-
kövervakning eller annars utan att fordonet stoppats på så sätt att personen i fråga kunde ha 
identifierats.

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre 
gånger inom två år eller två gånger inom ett år från det att han eller hon fick den första körrät-
ten för bil gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller också sådana inneha-
vare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för 
motorcykel började.

Körförbudet ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud 
har fattats.

Utifrån uppgifter i trafik- och transportregistret ska Transport- och kommunikationsverket 
skicka en påminnelse till körrättsinnehavaren om grunderna för körförbud enligt denna para-
graf. Verket ska skicka påminnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. leder till att polisen 
överväger att meddela körförbud.

68 a §

Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som meddelats efter det att brottmålet avgjorts eller un-
der förundersökningen ska kunna sättas i kraft ska den övervakade för polisen lägga fram ett 
intyg över att han eller hon har besökt läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan 
på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk.

Polisen ställer som villkor att den övervakade ska använda alkolås vid körning. Den överva-
kade ska överlämna sitt körkort till polisen och hos Transport- och kommunikationsverket an-
söka om ett nytt körkort där villkoret som gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett tempo-
rärt körkort för den övervakade.

Polisen kan ändra körrätten till prövotid så att den gäller körning av fordon som hör till en 
eller flera kategorier under tiden med övervakad körrätt. Körrätt för körkortskategorierna i 
grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för fordon i kategori B, men på körkortet ska 
då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland. Den av polisen ändrade körrät-
ten återställs när polisen, då den övervakade körrätten upphör, återlämnar det körkort som 
motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning.

Den övervakade körrätten börjar när körkortet eller det temporära körkortet lämnas ut till 
den övervakade och upphör den dag då den prövotid som polisen har bestämt löper ut. Om ett 
temporärt körkort inte lämnas ut till den övervakade eller om den övervakade inte ansöker om 
ett körkort som motsvarar övervakad körrätt, upphör den övervakade körrätten den dag då 
prövotiden för det villkorliga körförbudet löper ut.
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76 §

När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten inom fem år efter det att beslutet 
meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått till-
baka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag kan polisen 
bestämma att körrätten förfaller eller begränsa dess omfattning. Transport- och kommunikat-
ionsverket har samma behörighet på grundval av körrättsinnehavarens ansökan.

78 §

Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig föreståndare som ansvarar för att utbildningsverk-
samheten bedrivs enligt gällande bestämmelser och tillståndsvillkor. Föreståndaren styr 
undervisningen i bilskolan, ansvarar för dess innehåll och utvecklandet av den samt för de lä-
roplaner som utbildningen ska följa.

Transport- och kommunikationsverket godkänner en person som utbildningsansvarig före-
ståndare enligt följande kriterier:

1) personen har trafiklärartillstånd och
a) behörighet för körundervisning för kategori B och minst ett års erfarenhet av körunder-

visning med ett fordon i denna kategori, om bilskolan har tillstånd för utbildning för katego-
rier i grupp 1,

b) körkort för kategori A och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykel, om 
bilskolan bara ger utbildning för motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för kategori C och minst ett års erfarenhet av körunder-
visning i bilskola för en kategori i grupp 2 eller av förarutbildningen för körkort inom yrkes-
utbildningen, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 2,

d) körkort för motorcykel eller moped och minst ett års erfarenhet av körundervisning för 
motorcykel eller moped, om bilskolan bara ger utbildning för mopedkörkort,

2) han eller hon har avlagt den till specialyrkesexamen för trafiklärare hörande examensdel 
som gäller ledarskap och företagande inom undervisningsverksamheten,

3) personen ska inte anses uppenbart olämplig för uppgiften på grund av grova eller uppre-
pade trafikbrott eller andra brott eller i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte begränsats.
En utbildningsansvarig föreståndare betraktas inte som lämplig för uppdraget, om
1) om han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt ratt-

fylleri eller grovt äventyrande av trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller 
har haft körförbud på grund av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i övrigt har meddelats körförbud på grund av upp-
repade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff 
minst tre gånger under det senaste året för brott mot bestämmelser om trafik- eller fordonssä-
kerhet, anställningsförhållande, bokföring eller miljöskydd eller andra bestämmelser om yr-
kesmässigt ansvar och gärningen eller gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämp-
lig att vara verksam som utbildningsansvarig föreståndare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett 
beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande 
behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan 
EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket.

RP 61/2018 rd



254

79 §

Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska göras hos Transport- och kommunikationsverket. 
Sökanden ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt huvudsakliga driftställe,
2) uppge till vilken grupp de kategorier hör som tillståndet söks för,
3) uppge under vilken firma verksamheten bedrivs och vilka bifirmor som eventuellt an-

vänds,
4) namnge den utbildningsansvariga föreståndaren och redogöra för personens behörighet,
5) lämna in övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär och som behövs för hand-

läggningen av ansökan.

80 §

Beviljande av tillstånd att driva bilskola och tillsynsavgift för bilskolor

Tillstånd att driva bilskola beviljas att gälla tills vidare och i hela landet med undantag för 
Åland. I tillståndet antecknas den grupp eller de grupper till vilken eller vilka de körkortskate-
gorier hör för vilka tillståndet ger rätt till undervisning.

Tillstånd att driva bilskola kan beviljas för utbildning för körkortskategorier som hör till 
grupp 1 eller grupp 2 eller bägge grupperna. Tillstånd att driva bilskola för grupp 1 kan be-
gränsas till endast utbildning för körning med två- eller trehjulig moped eller med motorcykel.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning kan tillståndet förenas med sådana 
kompletterande villkor och begränsningar med avseende på undervisningsarrangemangen som 
behövs med tanke på verksamheten och tillsynen över den.

För att täcka kostnaderna för de tillståndsuppgifter och den registerföring som hänför sig till 
tillståndet att driva bilskola, tillsynen över bilskolan och andra myndighetsuppgifter tas det 
varje kalenderår ut en tillsavgift för bilskolor av tillståndshavaren från och med det år då till-
ståndet beviljas. Bestämmelser om avgiftens storlek utfärdas genom en sådan förordning av 
kommunikationsministeriet som gäller Transport- och kommunikationsverkets prestationer. 
Tillsynsavgiften är direkt utsökbar, och på indrivningen av den tillämpas lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter (706/2007).

En ansökan om tillstånd att driva bilskola förfaller, om den av en orsak som beror på sökan-
den inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände.

81 §

Tillsyn över bilskolor

Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsynen över bilskolor. Verket kan ordna 
de uppgifter som hänför sig till tillsynen i samband med förarexamensverksamheten eller så 
att de sköts separat från genom att skaffa behövliga tjänster av privata eller offentliga service-
producenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet föreskrivs om 
ordnandet av förarexamensverksamhet som en serviceuppgift.

Vid tillsynen kan verket anlita en expert som är insatt i förarutbildningssystemet och ex-
amenssystemet och kraven på dem. I denna uppgift omfattas experten av bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).
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Innehavaren av tillstånd att driva bilskola ska trots sekretessbestämmelserna visa upp de 
handlingar som behövs för tillsynen, tillåta granskning av de uppgifter som hänför sig till fö-
rarutbildnings- och förarexamenssystemet och lämna övriga uppgifter som behövs för tillsy-
nen. Bilskolans verksamhet ska ordnas så att övervakarna har tillträde till alla lokaler och for-
don som används i verksamheten för att kunna genomföra tillsynen.

Bilskolan ska föra bok över sina elever och över utbildningsintyg som utfärdats över utbild-
ningen. Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om de anmäl-
ningar som ska göras om elever och om elevbokföringen.

82 §

Anmälningar som gäller bilskoleverksamheten

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola ska underrätta Transport- och kommunikations-
verket

1) om byte av utbildningsansvarig föreståndare och samtidigt ange en ny person som kan 
godkännas för uppdraget, inom en månad efter det att den utbildningsansvariga föreståndaren 
har upphört att sköta sitt uppdrag,

2) om att verksamheten vid bilskolan upphör, inom en månad efter det att verksamheten 
upphört. 

Om den utbildningsansvariga föreståndaren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget på 
grund av akut allvarlig sjukdom, olycksfall, uppsägning eller någon annan oförutsedd hän-
delse och det inte genast finns att tillgå en person som uppfyller det studiekrav i 78 § 2 mom. 
2 punkten som gäller föreståndaren, kan tillståndshavaren för uppgiften föreslå en tillfällig fö-
reståndare som inte uppfyller detta krav. Godkännande kan meddelas för högst två år.

Om en innehavare av tillstånd att driva bilskola försätts i konkurs, har konkursboet rätt att 
med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att driva bilskolan i högst ett år från det att inne-
havaren försattes i konkurs. Konkursboet ska omedelbart informera om konkursen och om det 
kommer att utnyttja rätten eller inte. De som förvaltar konkursboet ska svara för den utbild-
ningsansvariga föreståndarens uppgifter. Den som sköter uppgifterna ska uppfylla behörig-
hetskraven för föreståndare, med undantag av kravet i 78 § 2 mom. 2 punkten.

Uppgifter om godkända ändringar ska registreras i trafik- och transportregistret. Närmare 
bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

88 §

Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd medför rätt att ge förarutbildning för körkort för kategori B.  Till-
ståndshavaren får också ge utbildning för körkort för sådana fordon i kategori AM som avses i 
4 § 1 punkten underpunkt b.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är att
1) sökanden har fyllt 23 år,
2) sökanden har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bil-

skola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,
3) sökanden har körrätt för kategori B och har haft den i minst tre år,
4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2,
5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskap-

er,
6) sökanden inte har körförbud.
En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egen-

skaper, om
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1) han eller hon under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfyl-
leri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen 
(39/1889) som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller under denna tid har haft 
körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körför-
bud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller 
brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande 
brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller 
sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett 
beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet som grun-
dar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. 
Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket.

95 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln 
av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. 
Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om 
omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (586/1996 / ). 
Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med an-
sökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet 
inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallelse av tillstånd att driva 
bilskola och återkallelse av trafiklärartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får 
överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

97 §

Tillstånd till undantag 

Transport- och kommunikationsverket får av särskilda skäl utifrån en helhetsbedömning be-
vilja dispens från det minimiålderskrav som gäller körkortstillstånd och körkort för kategori B.  
Som särskilda skäl när sökandens körkortsbehov bedöms kan beaktas långa avstånd, de till-
gängliga kollektivtrafikförbindelserna och möjligheterna att utnyttja dem samt andra skäl i an-
slutning till förbindelserna som utgör hinder för resor i anslutning till arbete, arbetspraktik el-
ler studier eller andra motsvarande nödvändiga resor. Vid bedömningen av särskilda skäl i an-
slutning till förbindelserna kan beaktas också oförutsedda förändringar i familjens situation 
samt behov att trygga familjens försörjning och sköta familjens nödvändiga ärenden.

Dispens ska sökas med en gemensam ansökan av sökanden och hans eller hennes vårdnads-
havare. Dispensen får beviljas tidigast tre månader innan den som ansöker om körkort fyller 
17 år. Minimiåldern för att få delta i förarexamen är 17 år.
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Dispensbeslutet kan förenas med ett villkor som gäller de transporter som dispensen berätti-
gar till innan det föreskrivna minimiålderskravet uppfylls. Dispensbeslutet ska medföras vid 
körning och på begäran visas upp för polisen eller någon annan trafikövervakare.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om ansökan om ål-
dersdispens, de blanketter som ska användas vid ansökan och de bilagor som behövs till ansö-
kan.

98 §

Internationellt körkort

Ett internationellt körkort enligt den i Genève respektive Wien ingångna konventionen om 
vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,
2) som har fyllt 18 år,
3) som har vanlig vistelseort i Finland eller, om han eller hon har finländskt körkort, har 

vanlig vistelseort i en stat som inte är EU- eller EES-stat.
Internationella körkort fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

100 §

Fastställande av blanketter för läkarutlåtande

Transport- och kommunikationsverket fastställer formuläret för läkarutlåtande enligt denna 
lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 §, med undantag av hälso-
intyg för unga.

101 §

Anmälan till trafik- och transportregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till trafik- och transportregistret anmäla uppgift 
om

1) ändrade villkor och begränsningar i körkort,
2) ändrad körkortskategori,
3) återkallat trafiklärartillstånd,
4) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, åter-

lämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits 
om hand av polisen eller inte erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övningstillstånd.
Trots sekretessbestämmelserna ska domstolen, åklagaren och polisen till trafik- och trans-

portregistret anmäla uppgift om straff eller körförbud som den meddelat för brott som avses i 
64 §, avslag på yrkande om körförbud, meddelande av alkolåsövervakad körrätt eller verkstäl-
ligheten av ett villkorligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska också lämna anmälan om straff 
som inte påförts eller åtal som förkastats, när domstolen i samband med överklagande har 
upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och om vilket det finns en 
anteckning i trafik- och transportregistret. Domstolen och åklagaren ska registrera uppgifterna 
i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden enligt lagen om justitieförvalt-
ningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till trafik- och trans-
portregistret. 

Närmare föreskrifter om registeranmälningar enligt denna lag, med undantag för anmälan 
enligt 2 mom., får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.
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———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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5.

Lag

om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 3, 5, 8, 10, 12–14, 16, 18, 19, 

21 a, 22, 25–29, 31–33, 36–48, 50, 53, 55, 56 och 58 §, 
av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och ( / ), 14 och 33 § sådana 

de lyder delvis ändrade i lag 474/2017, 21 a § sådan den lyder i lag 1387/2015 samt 45 och 48 
§ sådana de lyder i lag ( / ),

som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) besiktning i fordonslagen (1090/2002) avsedda besiktningar av fordon,
2) person som svarar för besiktningsverksamheten den som säkerställer att besiktningarna 

utförs korrekt på besiktningsstället,
3) besiktare en person som har rätt att utföra besiktningar,
4) lätta fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i kategori 

N1, L, O1 och O2 samt terrängfordon,
5) tunga fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa som är större än 3,5 ton, fordon i 

kategori N2, N3, M2, M3, O3, O4, T och C samt trafiktraktorer och motorredskap,
6) besiktningsserviceregistret ett offentligt register som Transport- och kommunikationsver-

ket för med hjälp av automatisk databehandling över innehavare av besiktningskoncession och 
över ärenden i anslutning till deras besiktningstjänster.

Bestämmelser om de fordonskategorier som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten finns i fordons-
lagen.

5 §

Delar av en besiktning som får utföras utan besiktningskoncession

Genom förordning av statsrådet får det bestämmas att kontroll av avgasutsläpp, bromssy-
stem, dragkopplingar och hastighetsbegränsare, samt andra smärre delar av besiktningsuppgif-
terna får utföras även av någon annan än den som har beviljats besiktningskoncession (kon-
trollställe). Ett kontrollställe ska ha behövliga lokaler, tillräckliga kontrollanordningar samt 
kompetent och sakkunnig personal.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över kontrollställena och kan meddela 
dem en anmärkning eller skriftlig varning, om

1) kontrollstället inte har tillgång till behövliga lokaler,
2) kontrollstället inte har tillgång till tillräckliga kontrollanordningar,
3) underhållet av kontrollanordningarna eller kontrollen av mätningarnas exakthet har för-

summats, eller
4) kontrollerna inte har utförts på behörigt sätt.
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Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att de kontroller som utförs vid ett 
kontrollställe inte godkänns, om de brister eller försummelser som avses i 2 mom. fortfarande 
förekommer trots en skriftlig varning.

Närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på kontrollställena och om tillsynen över 
verksamheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet be-
stäms också om de intyg som utfärdas över utförda uppgifter och om intygens giltighet. Be-
stämmelser om tjänsteansvar finns i 52 §.

8 §

Exceptionella förutsättningar för koncession för besiktning av tunga fordon

Om utbudet av tjänster för besiktning av tunga fordon är bristfälligt i regionen får Transport-
och kommunikationsverket bevilja en sökande vars lokaler eller anordningar på besiktnings-
stället till smärre delar inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser 
eller föreskrifter med stöd av den besiktningskoncession för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av tunga fordon.

Vid bedömningen av om utbudet av besiktningstjänster är bristfälligt ska hänsyn åtminstone 
tas till avståndet mellan det planerade besiktningsstället och ett sådant besiktningsställe för 
tunga fordon som bedriver verksamhet med stöd av en koncession som avses i 6 § 2 eller 4 
punkten, de resor som normalt företas i regionen när ärenden ska skötas samt antalet tunga 
fordon som omfattas av besiktningsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla en sådan besiktningskoncession som av-
ses i denna paragraf, om den förutsättning enligt 1 mom. som gäller bristfälligt utbud av be-
siktningstjänster inte längre uppfylls, om inte lokalerna och anordningarna på besiktningsstäl-
let försätts i sådant skick att de uppfyller kraven i 7 §. Verksamheten enligt den återkallade 
koncessionen ska upphöra senast ett år efter det att ett sådant besiktningsställe för tunga for-
don som avses i 2 mom. har inlett sin verksamhet i regionen.

10 §

Beslut om sökandes tillförlitlighet

Transport- och kommunikationsverket beslutar särskilt på begäran av den som söker besikt-
ningskoncession eller någon annan person som avses i 9 §, eller annars vid behov, om 
huruvida en sökande eller en person ska anses tillförlitlig.

12 §

Besiktningsställets lokaler och besiktningsanordningar

Som tillräckliga lokaler betraktas sådana lokaler där besiktningar kan utföras på behörigt sätt 
och oberoende av vädret. Besiktningsställets lokaler ska vara belägna nära varandra.

Besiktningar kan utföras på behörigt sätt i enlighet med 7 § 1 mom. 9 punkten om det på be-
siktningsstället för de besiktningar som avses i besiktningskoncessionen finns sådana anord-
ningar och sådan utrustning som lämpar sig för kontroller av de fordon som ska besiktas.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om besikt-
ningsanordningar och besiktningsutrustning, besiktningsställets lokaler samt om de maximala 
tillåtna avstånden mellan besiktningsställets separata lokaler. När föreskrifter om avstånd 
meddelas ska hänsyn tas till synpunkter på kundtjänsten samt möjligheten för den som svarar 
för besiktningsverksamheten att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt.
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13 §

Ansökan om besiktningskoncession

Besiktningskoncession söks skriftligt hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansö-
kan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon annan motsvarande utredning samt utredning om 
ägandeförhållandena, om sökandens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) uppgift om vilken i 6 § avsedd koncession som söks,
3) uppgift om den plats där verksamheten kommer att bedrivas,
4) en redogörelse för hur sökanden säkerställer att verksamheten är av tillräckligt hög kvali-

tet och för certifieringen av kvalitetsledningssystemet i enlighet med den standard som nämns 
i 7 § 1 mom. 5 punkten,

4 a) en redogörelse för hur sökanden ordnar sin verksamhet så att annan verksamhet som 
sökanden bedriver i anknytning till fordon än besiktningsverksamhet inte inverkar på besikt-
ningens resultat,

5) uppgift om den person som svarar för besiktningsverksamheten,
6) en redogörelse för hur sökanden ämnar ordna anslutningen till trafik- och transportregist-

ret och hur sökanden sörjer för att dataskyddet är ordnat på behörigt sätt,
7) en redogörelse för hur lokaler, anordningar samt den person som svarar för besiktnings-

verksamheten, besiktarna och de personer som avses i 9 § uppfyller kraven på den verksamhet 
som ansökan avser,

8) uppgifter om ansvarsförsäkringen,
9) en uppskattning av den tidpunkt då besiktningsverksamheten inleds.
Om den som söker besiktningskoncession har en giltig besiktningskoncession, behöver till 

ansökan inte fogas den utredning enligt 1 mom. som har lämnats till tillståndsmyndigheten i 
samband med föregående ansökan eller för tillsyn, förutsatt att uppgifterna i handlingarna fort-
farande stämmer.

14 §

Beviljande av besiktningskoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja besiktningskoncession om sökanden upp-
fyller de krav i 7–9 och 12 § som gäller koncessionen i fråga och lämnar de redogörelser som 
avses i 13 §.

Besiktningskoncession beviljas efter det att Transport- och kommunikationsverket på be-
siktningsstället har kontrollerat att besiktningsställets lokaler och anordningar uppfyller kra-
ven samt att övriga krav för beviljande av koncession är uppfyllda.

Koncession beviljas för ett bestämt besiktningsställe.

16 §

Beslut om tillförlitlighet i fråga om den person som svarar för besiktningsverksamheten samt 
besiktarna

Transport- och kommunikationsverket kan på begäran av en person som svarar för besikt-
ningsverksamheten eller en besiktare eller annars vid behov särskilt besluta om huruvida en 
besiktare eller en person som svarar för besiktningsverksamheten ska anses vara tillförlitlig. 
Den som dömts till eller förelagts bötesstraff anses olämplig att utföra besiktningsuppgifter för 
högst sex månader.
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Bestämmelser om tjänsteansvar för den som svarar för besiktningsverksamheten och för be-
siktare finns i 52 §.

18 §

Grundutbildning för besiktare

Av en besiktare som utför periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar förutsätts som 
grundutbildning minst

1) yrkeshögskoleexamen i teknik och antingen minst 30 studiepoäng omfattande grund- och 
yrkesstudier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola eller minst 30 studiepoäng omfattande 
andra lämpliga grund- och yrkesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögskola,

2) specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och 
som lämpar sig för besiktningsverksamhet, eller

3) yrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och som lämpar sig för 
besiktningsverksamhet.

Av en besiktare som utför andra besiktningar än periodiska besiktningar och kontrollbesikt-
ningar förutsätts som grundutbildning minst sådan utbildning som avses i 1 mom. 1 eller 2 
punkten.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande examen på 
teknikernivå anses uppfylla kravet på grundutbildning enligt 1 och 2 mom.

Efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen meddelar 
Transport- och kommunikationsverket vid behov närmare föreskrifter om vilka

1) grund- och yrkesstudier som anses som sådana andra lämpliga grund- och yrkesstudier i 
maskinteknik som avses i 1 mom. 1 punkten,

2) specialyrkesexamina som anses som sådana lämpliga specialyrkesexamina som avses i 1 
mom. 2 punkten,

3) yrkesexamina som anses som sådana lämpliga yrkesexamina som avses i 1 mom. 3 punk-
ten,

4) examina på teknikernivå som anses som sådana motsvarande examina på teknikernivå 
som avses i 3 mom.

19 §

Vidareutbildning för besiktare

Av en besiktare förutsätts som vidareutbildning sådan utbildning i periodisk besiktning för 
periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar av lätta fordon och tunga fordon som mots-
varar personens besiktningsuppgifter samt fortbildning som är avsedd att upprätthålla yrkes-
skickligheten. Av besiktare som utför omfattande kontroller av bromsarna på tunga fordon 
samt registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar förutsätts som vidareutbildning även 
specialutbildning som motsvarar besiktningsuppgifterna.

Inträdeskravet till utbildningsperioden för lätta fordon i den utbildning i periodisk besiktning 
som avses i 1 mom. är verkstadserfarenhet eller motsvarande erfarenhet av fordonsbranschen. 
Utöver grund- och yrkesstudier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola krävs sex månader sådan 
erfarenhet, utöver andra lämpliga grund- och yrkesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögs-
kola tolv månader samt utöver specialyrkesexamen eller yrkesexamen tre år.

Inträdeskravet till utbildning i periodisk besiktning av tunga fordon enligt 1 mom. är sex 
månaders erfarenhet av periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar av lätta fordon, till 
specialutbildning i omfattande kontroll av bromsarna på tunga fordon utbildning i periodisk 
besiktning av tunga fordon samt till specialutbildning i registrerings-, ändrings- och kopp-
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lingsbesiktning sex månaders praktisk erfarenhet av periodiska besiktningar och kontrollbe-
siktningar av fordon som motsvarar besiktningsuppgifterna.

Närmare bestämmelser om vidareutbildningen utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas dessutom bestäm-
melser om de prov som ansluter sig till vidareutbildningen och om det betyg som ges över 
proven. Transport- och kommunikationsverket meddelar dock vid behov föreskrifter om grun-
derna för bedömning och godkännande av de prov som ansluter sig till vidareutbildningen.

21 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 17–19 och 21 § uppfylls även av en sökande som har fått 
ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) om den behörighet 
som bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför. Beslutet 
fattas av Transport- och kommunikationsverket. En utbildningsanordnare som har beviljats 
vidareutbildningstillstånd enligt 32 § i denna lag och Transport- och kommunikationsverket 
kan för en sökande ordna sådana lämplighetsprov som avses i 7 § i lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer.

22 §

Inledande av verksamhet enligt besiktningskoncessionen

Den besiktningsverksamhet som besiktningskoncessionen avser ska inledas inom sex måna-
der från det att besiktningskoncessionen beviljades. Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl förlänga tidsfristen på ansökan.

25 §

Utförande av besiktning utanför besiktningsstället

Innehavaren av besiktningskoncession får i lokaler utanför besiktningsställets lokaler besikta 
sådana fordon som det på grund av mått, massor eller andra egenskaper som avviker från de 
värden som är allmänt tillåtna i vägtrafiken inte är möjligt att besikta i besiktningsställets loka-
ler eller som det annars är oändamålsenligt att besikta i besiktningsställets ordinarie lokaler. 
Lokaler utanför besiktningsstället samt de anordningar och den utrustning som används vid 
besiktningen ska i den omfattning som besiktningarna kräver motsvara de krav på det ordina-
rie besiktningsställets lokaler, anordningar och utrustning som föreskrivs i denna lag och i be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket kan i undantagsfall ge innehavaren av besiktnings-
koncession tillstånd att tills vidare besikta även andra fordon än sådana som avses i 1 mom. i 
sådana lokaler utanför besiktningsstället som verket godkänt. En förutsättning för att tillstånd 
ska beviljas är att det på grund av det stora antalet fordon, trafiksäkerheten, miljöomständig-
heter eller någon annan motsvarande orsak är oändamålsenligt att förflytta fordonen till be-
siktningsstället för besiktning. En ytterligare förutsättning för beviljande av tillstånd är att lo-
kalerna utanför besiktningsstället samt de anordningar och den utrustning som används vid be-
siktningen, i den omfattning som besiktningarna kräver, motsvarar de krav på det ordinarie 
besiktningsställets lokaler, anordningar och utrustning som föreskrivs i denna lag och i be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de lokaler samt 
de anordningar och den utrustning som ska användas för besiktningar enligt 1 och 2 mom. 
samt om vilka slags fordon som enligt 1 och 2 mom. kan besiktas utanför besiktningsstället.

26 §

Anmälan av serviceuppgifter och besiktningspriser till besiktningsserviceregistret

Innehavaren av besiktningskoncession ska genom direkt anslutning i besiktningsservicere-
gistret registrera följande uppgifter:

1) besiktningsställets namn, läge och kontaktuppgifter,
2) de betjäningstider enligt besiktningsslag då allmänheten kan få besiktningstjänster på be-

siktningsstället,
3) uppgifter om de besiktningstjänster som erbjuds och de avgifter som allmänt tas ut för 

dem enligt fordonskategori och besiktningsslag.
Transport- och kommunikationsverket har av särskilda skäl rätt att ändra de uppgifter som 

registrerats i besiktningsserviceregistret, om verket upptäcker fel eller brister i dem. Innan 
verket ändrar uppgifter som registrerats i besiktningsserviceregistret, ska innehavaren av be-
siktningskoncession ges tillfälle att bli hörd.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om de uppgif-
ter som ska föras in i besiktningsserviceregistret och om hur uppgifterna registreras.

27 §

Bevarande och utlämnande av besiktningshandlingar

Besiktningsstället ska sända intyg och andra handlingar som gäller registrerings-, ändrings-
och kopplingsbesiktningar till Transport- och kommunikationsverket för bevarande, så snart 
som möjligt efter avslutad besiktning. Transport- och kommunikationsverket får trots sekre-
tessbestämmelserna med hjälp av teknisk anslutning lämna ut sådana intyg och handlingar 
samt andra handlingar som behövs för besiktningsverksamhet till besiktningsställena för be-
siktningsverksamheten.

Intyg och andra handlingar som gäller besiktning än de som avses i 1 mom. ska bevaras på 
besiktningsstället. Handlingar och intyg som gäller periodisk besiktning och kontrollintyg be-
varas minst två år och övriga handlingar minst femton år.

28 §

Upphörande med besiktningsverksamheten

Avbryts eller upphör verksamheten vid ett besiktningsställe ska innehavaren av besiktnings-
koncession på Transport- och kommunikationsverket begäran sända verket de handlingar och 
blanketter som direkt ansluter sig till utförande av besiktning. På dessa handlingar tillämpas i 
övrigt 27 §.

29 §

Anordnare av vidareutbildning

Den som ger personer som svarar för besiktningsverksamheten och besiktare vidareutbild-
ning ska ha av Transport- och kommunikationsverket beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar också tillstånd att ordna enskild fortbildning. 
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På den som ordnar en sådan fortbildning tillämpas det som i denna lag och med stöd av den 
föreskrivs om den som söker vidareutbildningstillstånd och om beviljande av vidareutbild-
ningstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ge specialutbildning och fortbildning.

31 §

Ansökan om vidareutbildningstillstånd

Vidareutbildningstillstånd söks skriftligt hos Transport- och kommunikationsverket. Till an-
sökan ska fogas

1) en redogörelse för i vilken omfattning utbildningsrätt söks,
2) uppgift om den person som svarar för utbildningsverksamheten samt dennes utbildning 

och erfarenhet i anslutning till besiktningsverksamhet,
3) en redogörelse för den huvudsakliga undervisningspersonalens yrkesskicklighet,
4) utredning om undervisningsmaterialet,
5) en utredning om utbildningens innehåll, av vilken framgår undervisningsämnena, tidta-

bellen för dem samt undervisningsmetoderna,
6) uppgifter om de platser där utbildningen i huvudsak ges, samt en redogörelse för möjlig-

heterna att få den praktik som krävs och för de praktiska arrangemangen för skriftliga prov,
7) en bedömning av när utbildningsverksamheten ska inledas.
På Transport- och kommunikationsverkets begäran ska sökanden för verket visa upp hela 

det undervisningsmaterial som ska användas i utbildningen.
Om den som söker vidareutbildningstillstånd har ett giltigt vidareutbildningstillstånd, behö-

ver till ansökan inte fogas den utredning enligt 1 mom. som har lämnats till tillståndsmyndig-
heten i samband med föregående ansökan eller för tillsyn, förutsatt att uppgifterna i handling-
arna fortfarande stämmer.

32 §

Beviljande av vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja vidareutbildningstillstånd om sökanden 
uppfyller kraven i 30 § och lämnar den utredning som avses i 31 §.

33 §

Prov i anslutning till vidareutbildningen och bevarande av handlingar som gäller dem

Transport- och kommunikationsverket ordnar slutprov i anslutning till utbildningen i perio-
disk besiktning och utbildningsanordnaren övriga prov i anslutning till vidareutbildningen.

36 §

Uppföljning av besiktningsverksamheten

Transport- och kommunikationsverket följer det regionala utbudet av besiktningstjänster, 
utvecklingen av de avgifter som tas ut för besiktning och besiktningsverksamheten även i öv-
rigt. Verket ger varje år kommunikationsministeriet en redogörelse för uppföljningsresultaten.

37 §

RP 61/2018 rd



266

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den följs.

Transport- och kommunikationsverket kontrollerar med minst fem års mellanrum att inne-
havarna av besiktningskoncession och vidareutbildningstillstånd fortfarande uppfyller kraven 
för beviljande av koncession och tillstånd.

38 §

Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheten

Innehavaren av besiktningskoncession ska trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna 
Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen inklusive uppgif-
ter om koncessionshavarens bokföring, ekonomiförvaltning, administration, hyrning av loka-
ler och anordningar samt om de personer som utför besiktningar och den besiktningsverksam-
het som bedrivits. Innehavaren av besiktningskoncession ska dessutom trots sekretessbestäm-
melserna för tillsynen över och uppföljningen av besiktningsverksamheten samt för forsk-
ningsverksamhet på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket uppgifter om de 
genomsnittliga avgifter som i besiktningsverksamheten tagits ut för besiktningar under det fö-
regående året och innevarande år enligt besiktningsslag och fordonskategori.

Innehavaren av vidareutbildningstillstånd ska trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen över att 
denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs inklusive uppgifter om de 
personer som ger utbildning och den utbildning som givits.

Innehavare av besiktningskoncession och vidareutbildningstillstånd ska utan dröjsmål med-
dela Transport- och kommunikationsverket personskiften i fråga om dem som är ansvariga för 
verksamheten samt andra betydande förändringar som gäller verksamheten. Innehavare av be-
siktningskoncession ska dessutom meddela verket förändringar i sina ägandeförhållanden.

39 §

Inspektioner av besiktningsställen och utbildningsställen

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på ställen där verksamhet som avses i be-
siktningskoncessionen eller vidareutbildningstillståndet bedrivs företa de inspektioner som 
behövs för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Koncessionshavaren och 
tillståndshavaren är skyldig att ordna förhållandena så att en inspektion kan utföras. Inspekt-
ioner får inte företas i utrymmen som används för boende av permanent natur. Bestämmelser-
na i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas vid inspektionerna.

40 §

Inspektioner av verksamhetsställen som utförs av en avtalspart

Transport- och kommunikationsverket kan ingå avtal med privata tjänsteproducenter om ut-
förande av inspektioner enligt 39 §. Med tjänsteproducenten ska ett detaljerat avtal ingås om 
de besiktningsställen och lokaler tillhörande innehavare av vidareutbildningstillstånd som ska 
inspekteras samt om vad som ska inspekteras där.

En avtalspart enligt 1 mom. och andra personer som utför inspektioner och är anställda hos 
avtalsparten ska ha sådan yrkesskicklighet som behövs för att utföra inspektionerna i fråga. 
Den som utför inspektioner ska ha ett av Transport- och kommunikationsverket utfärdat intyg 
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över rätten att utföra inspektioner. Intyget ska på begäran visas upp för företrädaren för inne-
havaren av besiktningskoncession eller vidareutbildningstillstånd. Bestämmelser om tjänste-
ansvar för den som utför inspektioner finns i 52 §.

Transport- och kommunikationsverket övervakar att inspektionerna utförs i enlighet med be-
stämmelserna och avtalet om upphandling av tjänster och svarar för de inspektioner som ut-
förts av avtalsparterna. En avtalspart enligt 1 mom. är skyldig att ge Transport- och kommuni-
kationsverket en rapport om varje utförd inspektion och om de brister som upptäckts vid in-
spektionen på det sätt som man kommit överens om i avtalet om utförande av inspektioner. 
Rapporten ska för kännedom lämnas även till innehavaren av besiktningskoncession och inne-
havaren av vidareutbildningstillstånd.

41 §

Kontroll av besiktade fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe utför sina besiktningsuppgifter får Transport- och 
kommunikationsverket genast efter besiktningen utföra en kontroll av fordonet som motsvarar 
en besiktning eller en del av den. För att utföra kontrollen får en tjänsteman vid Transport- och 
kommunikationsverket stoppa fordonet innan det lämnar besiktningsstället. Kontrollen ska ut-
föras så att föraren av det fordon som kontrolleras på nytt orsakas så liten olägenhet som möj-
ligt.

Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan ersättning i lokaler och med anordningar tillhörande 
det besiktningsställe som avses i 1 mom. På kontrollen tillämpas det som i fordonslagen och 
med stöd av den föreskrivs om besiktningsslaget i fråga.

Transport- och kommunikationsverket får delta i sådana tekniska vägkontroller som avses i 
fordonslagen, om syftet med deltagandet är att utöver kontrollen enligt 70 § i den lagen över-
vaka hur besiktningsställena utför sina besiktningsuppgifter. En tjänsteman vid Transport- och 
kommunikationsverket är teknisk sakkunnig vid kontrollen i stället för en person som har rätt 
att utföra besiktningar. Tjänstemannen har vid kontrollen samma behörighet som den som har 
rätt att utföra besiktningar enligt 71 § i fordonslagen.

Vid kontroller enligt 1–3 mom. ska Transport- och kommunikationsverkets tjänsteman ha ett 
av verket utfärdat intyg över rätten att utföra kontroll. Intyget ska på begäran visas upp för fö-
raren av det fordon som kontrolleras.

42 §

Föreläggande om kontrollbesiktning av fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe utför sina besiktningsuppgifter kan Transport- och 
kommunikationsverket bestämma att ett fordon ska genomgå kontrollbesiktning på något be-
siktningsställe i närheten av fordonet, om verket vid en kontroll enligt 41 § upptäcker eller an-
nars får veta att det uppenbart finns ett sådant fel eller en sådan brist i fråga om fordonets 
skick eller överensstämmelse med bestämmelserna att fordonet borde ha underkänts vid före-
gående besiktning. Om fordonet inte har godkänts vid kontrollbesiktning inom den tid som 
Transport- och kommunikationsverket satt ut, får fordonet inte användas i trafik.

43 §

Återkallande av besiktningskoncession samt anmärkning och varning

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla en besiktningskoncession, om
1) verksamheten på besiktningsstället har upphört helt och hållet, eller
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2) innehavaren av besiktningskoncession har försatts i konkurs.
Transport- och kommunikationsverket ska återkalla en besiktningskoncession för viss tid el-

ler helt och hållet, om
1) regelbunden besiktningsverksamhet inte bedrivs på besiktningsstället eller verksamheten 

inte bedrivs i enlighet med vad som anmälts till besiktningsserviceregistret,
2) innehavaren av besiktningskoncession inte längre uppfyller förutsättningarna för bevil-

jande av besiktningskoncession, eller
3) den personal som utför besiktningar på besiktningsstället inte uppfyller de föreskrivna 

kraven på yrkesskicklighet eller tillförlitlighet.
Transport- och kommunikationsverket kan återkalla en besiktningskoncession för viss tid el-

ler helt och hållet, om
1) fordon som uppenbart inte uppfyller gällande bestämmelser och föreskrifter har godkänts 

vid besiktningar för användning i trafik,
2) det vid besiktningen har underkänts fordon vilkas samtliga uppenbara fel eller brister inte 

har beaktats,
3) det vid besiktningen i onödan har krävts att fel och brister hos fordonen ska avhjälpas,
4) antalet fel eller brister som upptäckts vid besiktningarna eller den relativa andelen fordon 

som underkänts första gången vid en besiktning, utan grund betydligt avviker mellan enskilda 
besiktare på besiktningsstället eller från den allmänna nivån i landet eller från det faktiska 
skicket hos de fordon som visats upp för besiktning på besiktningsstället,

5) tillsynen över beskattningen av fordon har försummats vid besiktningen eller en uppgift 
som enligt vad som föreskrivs särskilt ska utföras i samband med besiktningen annars har för-
summats, eller

6) det i verksamheten har brutits mot kravet på opartiskhet enligt 23 § eller mot något annat 
krav som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den.

Transport- och kommunikationsverket ska dock meddela innehavaren av besiktningskon-
cession en anmärkning och vid behov en skriftlig varning i stället för att återkalla besiktnings-
koncessionen, om det är oskäligt att återkalla koncessionen. Om grunden för återkallande av 
besiktningskoncessionen eller meddelande av varning eller anmärkning är sådan att den kan 
rättas till, ska Transport- och kommunikationsverket innan koncessionen återkallas eller var-
ning eller anmärkning meddelas ge koncessionshavaren möjlighet att inom en rimlig tid av-
hjälpa bristen eller försummelsen. Koncessionen kan återkallas, om missförhållandet inte har 
avhjälpts inom utsatt tid.

44 §

Förbud att utföra besiktning samt anmärkning och varning till besiktare

Transport- och kommunikationsverket kan för högst sex månader förbjuda en besiktare att 
utföra besiktningar, om han eller hon vid besiktning har

1) godkänt sådana fordon för användning i trafik som uppenbart inte uppfyller gällande be-
stämmelser och föreskrifter,

2) underkänt fordon vilkas samtliga uppenbara fel eller brister inte har beaktats,
3) i onödan har krävt att fel och brister hos ett fordon ska avhjälpas,
4) försummat tillsynen över beskattningen av fordon eller annars försummat en uppgift som 

enligt vad som föreskrivs särskilt ska utföras i samband med besiktningen, eller
5) har brutit mot kravet på opartiskhet enligt 23 § eller mot något annat krav som föreskrivs 

i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.
Transport- och kommunikationsverket ska dock meddela besiktaren en anmärkning och vid 

behov en skriftlig varning i stället för ett förbud att utföra besiktningar, om ett förbud är oskä-
ligt och de överträdelser eller försummelser som konstaterats är ringa.
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45 §

Temporära åtgärder på grund av brister i besiktningsverksamheten

Om det är uppenbart att det förekommer väsentliga brister eller missbruk i besiktningsverk-
samheten hos en innehavare av besiktningskoncession eller en besiktare, kan Transport- och 
kommunikationsverket temporärt förbjuda innehavaren av besiktningskoncession att bedriva 
besiktningsverksamhet och besiktaren att utföra besiktningar samt vid behov hindra innehava-
ren av besiktningskoncession eller besiktaren att använda uppgifterna i fordonstrafikregistret 
och att registrera uppgifter i datatjänsten. Ett temporärt förbud samt förhindrande av använd-
ning och registrering gäller tills ärendet om återkallande av besiktningskoncessionen eller för-
budet för besiktaren att utföra besiktningar har avgjorts slutligt med stöd av 43 eller 44 §. 
Ärendet ska avgöras utan onödigt dröjsmål. 

I 1 mom. avsedda beslut om temporärt förbud och beslut om förhindrande av användning 
och registrering av uppgifter i datatjänsten ska iakttas även om besvär anförts över besluten.

46 §

Förbud att använda besiktningsställets lokaler och anordningar

Om det vid en inspektion eller annars upptäcks att en lokal eller anordning som används i 
besiktningsverksamheten inte uppfyller sådana krav som anges i denna lag eller i bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Transport- och kommunikationsverket  
förbjuda användningen av lokalen eller anordningen eller begränsa dess användning tills loka-
len och anordningen stämmer överens med bestämmelserna och föreskrifterna.

47 §

Återkallande av vidareutbildningstillstånd samt anmärkning och varning till innehavare av 
vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett vidareutbildningstillstånd för viss tid 
eller helt och hållet, om innehavaren av vidareutbildningstillståndet inte längre uppfyller för-
utsättningarna för beviljande av tillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla vidareutbildningstillståndet för viss tid 
eller helt och hållet, om

1) bestämmelserna om utbildningen inte har iakttagits i utbildningen, eller
2) utbildningen inte har skötts i enlighet med tillståndet eller annars på behörigt sätt.
Transport- och kommunikationsverket ska dock meddela innehavaren av vidareutbildnings-

tillstånd en anmärkning och vid behov en skriftlig varning i stället för att återkalla tillståndet, 
om det är oskäligt att återkalla tillståndet. Om grunden för återkallande av vidareutbildnings-
tillståndet eller meddelande av varning eller anmärkning är sådan att den kan rättas till, ska 
Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet återkallas eller varning eller anmärk-
ning meddelas ge den som innehar tillståndet möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa bristen 
eller försummelsen. Tillståndet kan återkallas, om missförhållandet inte har avhjälpts inom ut-
satt tid.

48 §

Personregisteruppgifter
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Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de upp-
gifter ur straffregistret och trafik- och transportregistret som behövs vid behandlingen av ären-
den som gäller beviljande och återkallande av besiktningskoncession, för beslutsfattande en-
ligt 10 och 16 § och för tillsynen enligt 6 kap. Uppgifter om brott får trots sekretessbestäm-
melserna lämnas ut till en innehavare av besiktningskoncession i samband med de åtgärder 
som avses i 43 § samt i samband med beslut enligt 10 och 16 § till den koncessionssökande 
och den person enligt 9 § som begärt beslutet samt till den för besiktningsverksamheten sva-
rande person och den besiktare som begärt beslutet.

50 §

Tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan förena skyldigheten att sända sådana handlingar 
och blanketter som avses i 28 §, skyldigheten enligt 38 § att lämna uppgifter och iakttagandet 
av de förbud och begränsningar som avses i 45 § med vite. Bestämmelser om vite finns i öv-
rigt i viteslagen (1113/1990).

Den som underlåter att iaktta en skyldighet, ett förbud eller en begränsning som har medde-
lats eller ålagts med stöd av denna lag och som har förenats med vite kan inte dömas till straff 
för samma gärning.

53 §

Omprövning och ändringssökande

Omprövning av ett beslut som innehavaren av besiktningskoncession har fattat i ett besikt-
ningsärende och av ett beslut som innehavaren av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett ut-
bildningsärende får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i 
förvaltningslagen.

I ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran 
om omprövning eller i ett beslut som verket annars fattat med stöd av denna lag får ändring 
sökas på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Förvaltningsdom-
stolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

55 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott och om fordon som inte är i skick

Den myndighet som utför förundersökning av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut om 
körrätt får trots sekretessbestämmelserna underrätta Transport- och kommunikationsverket om 
ett sådant misstänkt brott som kan påverka bedömningen av en i 9 § 1 mom. avsedd sökandes 
eller persons tillförlitlighet att bedriva besiktningsverksamhet eller en i 15 § avsedd persons 
tillförlitlighet i besiktningsuppgifter.

Den myndighet som utför trafikövervakning får trots sekretessbestämmelserna underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om fel eller brister som konstaterats hos ett fordon i 
samband med övervakningen och som fordonet uppenbarligen har haft vid den senaste besikt-
ningen.

56 §

Närmare bestämmelser
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Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning av statsrådet bestäms dessutom om tillsättandet av en rådgi-
vande utbildningskommission som bistår Transport- och kommunikationsverket samt om 
kommissionens sammansättning och uppgifter.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av besiktningskoncession, om 
kvalitetsledningssystem och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället får utfär-
das genom förordning av kommunikationsministeriet.

58 §

Övergångsbestämmelser

1. De bestämmelser som utfärdats med stöd av den lag som upphävs ska fortsätta att gälla.
2. De besiktningskoncessioner som gäller vid ikraftträdandet av denna lag gäller som sådana 

den tid som anges i koncessionen. Besiktningsverksamhet med stöd av en sådan koncession 
bedrivs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Koncess-
ionshavaren ska dock registrera de uppgifter som avses i 26 § i besiktningsserviceregistret. På 
koncessionshavaren tillämpas dessutom 37–46 §.

3. Om giltigheten för en besiktningskoncession som gäller vid ikraftträdandet av denna lag 
går ut tidigare än tre år från ikraftträdandet, får koncessionshavaren fortsätta den koncessions-
enliga besiktningsverksamheten med stöd av koncessionen i fråga tre år från ikraftträdandet 
efter att ha anmält detta skriftligt till Transport- och kommunikationsverket innan giltigheten 
för koncessionen går ut. Om en sådan anmälan har gjorts, ska koncessionshavaren under 
denna tid bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet av denna lag. Koncessionshavaren ska dock registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret. På koncessionshavaren tillämpas dessutom 37–46 §.

4. Alla innehavare av besiktningskoncession ska registrera de uppgifter som avses i 26 § i 
besiktningsserviceregistret inom en månad från ikraftträdandet av den paragrafen.

5. En sådan filial enligt 15 § i den lag som upphävs som är verksam vid ikraftträdandet av 
denna lag får fortsätta med sin verksamhet som sådan tills verksamheten med stöd av 2 eller 3 
mom. fortsätter att bedrivas av det besiktningsställe från vilket filialen har skötts i enlighet 
med nämnda 15 §. Koncessionshavarens rätt till en filial upphör dock sex månader från det att 
ett besiktningsställe som har rätt utföra besiktningar som avses i 6 § 1 punkten i denna lag in-
leder verksamhet i regionen.

6. Med avvikelse från 2 och 3 mom. upphör de rättigheter till besiktning av fordon på något 
annat ställe än besiktningsstället som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ett år efter ikraft-
trädandet.

7. En person som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kompetenskraven för personer 
som utför besiktningar, anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i 17 § och före-
skrivs med stöd av denna lag, om han eller hon genomgår föreskriven fortbildning inklusive 
prov inom specialutbildningen med föreskrivna intervaller.

8. En person som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kompetenskraven för den person 
som svarar för besiktningsverksamheten, anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som 
anges i 21 § och föreskrivs med stöd av denna lag, om han eller hon genomgår föreskriven 
fortbildning inklusive prov inom specialutbildningen med föreskrivna intervaller. En person 
som uppfyller kraven på yrkesskicklighet med stöd av 29 § i den lag som upphävs ska avlägga 
det prov inom specialutbildningen som saknas senast tre år efter denna lags ikraftträdande och 
därefter med föreskrivna intervaller.

9. Intyg och andra handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar 
som utförts före den 2 november 2007 bevaras på besiktningsstället i femton år.

10. De utbildningsrättigheter som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft som 
sådana.
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———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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6.

Lag

om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 2–8, 10, 13, 14, 

15 a, 20, 22–29, 31 och 35 §,
av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och ( / ), 8 och 28 § sådana de 

lyder delvis ändrade i lag ( / ), 15 a § sådan den lyder i lag 1388/2015, 22 § sådan den lyder i 
lag 907/2014 samt 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 475/2017, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) enskilt godkännande ett förfarande enligt 3 § 9 punkten i fordonslagen,
2) beviljare av enskilt godkännande en serviceproducent med vilken Transport- och kom-

munikationsverket har ingått avtal om beviljande av enskilda godkännanden av fordon,
3) utförare av enskilt godkännande en person som har rätt att utföra enskilda godkännanden.
Beviljare av enskilda godkännanden får i samband med enskilda godkännanden utföra kon-

troller, mätningar, kalkyler och utredningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i fordonslagen.

3 §

Ansvaret för ordnande av enskilda godkännanden

Transport- och kommunikationsverket svarar för ordnandet av enskilda godkännanden av 
fordon i Finland.

4 §

Hur beviljandet av enskilda godkännanden ordnas

Transport- och kommunikationsverket ordnar beviljandet av enskilda godkännanden genom 
att upphandla behövliga tjänster av tjänsteproducenter. Beviljandet ska genom avtal ordnas så 
att kvaliteten, enhetligheten och tillgången på de tjänster som behövs i verksamheten säker-
ställs i skälig omfattning i olika delar av landet.

Transport- och kommunikationsverket ingår avtal om beviljande av enskilda godkännanden 
med de tjänsteproducenter som uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den.

5 §

Serviceersättning som betalas för verksamhet för enskilda godkännanden
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Transport- och kommunikationsverket bestämmer om storleken på den serviceersättning 
som betalas till avtalsparterna.

6 §

Information om upphandling av enskilda godkännanden

Transport- och kommunikationsverket informerar på sin webbplats om möjligheten för 
tjänsteproducenter att ingå avtal med Transport- och kommunikationsverket om beviljande av 
enskilda godkännanden.

7 §

Anmälan som avtalspart

En tjänsteproducent som vill ingå avtal med Transport- och kommunikationsverket om be-
viljande av enskilda godkännanden, nedan sökanden, ska lämna Transport- och kommunikat-
ionsverket följande skriftliga utredning:

1) utdrag ur handelsregistret eller någon annan motsvarande utredning samt utredning om 
ägandeförhållandena, om sökandens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för tjänsternas omfattning,
3) uppgift om den planerade platsen och lokalen där verksamheten kommer att bedrivas,
4) en uppskattning av den tidpunkt då verksamheten inleds,
5) en redogörelse för de planerade betjäningstiderna,
6) en redogörelse för kvalitetssystemet,
7) uppgift om den person som svarar för beviljandet av enskilda godkännanden,
8) en redogörelse för hur sökanden ämnar ordna anslutningen till trafik- och transportregist-

ret och hur sökanden sörjer för att dataskyddet och datasäkerheten är ordnade på behörigt sätt,
9) en redogörelse för hur sökanden eller den som utövar bestämmande inflytande över en 

sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform uppfyller kraven i 9, 11, 12 och 16 §,
10) en redogörelse för hur sökandens personal uppfyller kraven enligt 11 och 13–15 §,
11) en redogörelse för hur lokalerna uppfyller kraven i 10 §.

8 §

Avtal om beviljande av enskilda godkännanden

I avtalet ska det överenskommas om
1) tjänsternas omfattning,
2) inledandet av verksamheten,
3) ort och lokaler där kontrollerna för enskilda godkännanden utförs,
4) den utrustning som krävs för verksamheten,
5) betjäningstider,
6) användningen av trafik- och transportregistret, registrering av uppgifter om beviljande av 

enskilt godkännande i trafik- och transportregistret samt hur det ska visas att det dataskydd 
och den datasäkerhet som förutsätts av beviljaren av enskilt godkännande har ordnats,

7) det förfarande som ska iakttas vid uttagande av avgifter för beviljande av enskilt godkän-
nande och vid redovisningen av dessa avgifter till Transport- och kommunikationsverket,

8) hur dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden ska ges in till Transport-
och kommunikationsverket,

9) avtalsperioden och upphörande av avtalet i särskilda situationer under avtalsperioden 
samt avtalsvite,
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10) tillsynen och andra medel genom vilka Transport- och kommunikationsverket kan sä-
kerställa att enskilda godkännanden beviljas på behörigt sätt.

10 §

Lokaler

De lokaler som används för enskilt godkännande ska vara sådana att kontrollerna av fordo-
nen kan utföras på behörigt sätt inomhus oberoende av vädret.

Enskilt godkännande får utföras utanför lokalerna, om det är oändamålsenligt att förflytta 
fordonen till lokalerna på grund av det stora antalet fordon, trafiksäkerheten eller miljöom-
ständigheter eller av någon annan motsvarande orsak. Om en beviljare av enskilt godkännande 
utför kontroller utanför sina lokaler ska utrymmena uppfylla kraven i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om de lokaler som 
används för kontrollerna och om under vilka förutsättningar de kontroller som ingår i enskilt 
godkännande kan utföras utanför lokalerna.

13 §

Krav på grundutbildning för utförare av enskilt godkännande

Av utförare av enskilt godkännande förutsätts som grundutbildning minst yrkeshögskoleex-
amen i teknik och antingen minst 30 studiepoäng omfattande grund- och yrkesstudier i for-
donsteknik vid en yrkeshögskola eller minst 30 studiepoäng omfattande andra lämpliga grund-
och yrkesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögskola.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig ex-
amen på teknikernivå anses uppfylla kravet i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om
1) vilka grund- och yrkesstudier som anses som sådana andra lämpliga grund- och yrkesstu-

dier i maskinteknik som avses i 1 mom.,
2) vilka examina på teknikernivå som anses som sådana motsvarande examina på tekniker-

nivå som avses i 2 mom.

14 §

Krav på vidareutbildning för utförare av enskilt godkännande

En utförare av enskilt godkännande ska för beviljandet av enskilda godkännanden ha den 
vidareutbildning som behövs för enskilt godkännande och däri ingående fortbildning för upp-
rätthållande av yrkesskickligheten.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ge den vidareutbildning som avses i 1 
mom. Transport- och kommunikationsverket tar emot prov i anslutning till vidareutbildning-
en.

Närmare bestämmelser om den vidareutbildning som behövs och om proven i anslutning till 
den utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

15 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 13–15 § uppfylls även av en sökande som har fått ett be-
slut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) om den behörighet som 
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bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska un-
ionen eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför. Beslutet 
fattas av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket kan 
för en sökande ordna sådana lämplighetsprov som avses i 7 § i lagen om erkännande av yrkes-
kvalifikationer.

20 §

Bevarande och utlämnande av dokument

Beviljare av enskilt godkännande ska sända de dokument som gäller enskilda godkännanden 
till Transport- och kommunikationsverket för bevarande efter det att det enskilda godkännan-
det har utförts. Transport- och kommunikationsverket får för verksamheten i fråga trots sekre-
tessbestämmelserna lämna ut dessa dokument genom teknisk anslutning till dem som utför 
uppgifter i anslutning till besiktning och registrering av fordon samt till dem som bedriver 
verksamhet för beviljande av enskilda godkännanden.

Om behandlingen av ett ärende som gäller beviljande av enskilt godkännande fortfarande 
pågår när beviljaren av enskilt godkännande upphör med verksamheten, ska beviljaren av en-
skilt godkännande lämna Transport- och kommunikationsverket de dokument som samlats i 
ärendet så att de kan sändas tillbaka till den som ansökt om enskilt godkännande.

22 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över beviljandet av enskilda godkän-
nanden samt över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den. Transport- och kommunikationsverket kan vid tillsynen anlita Ackredi-
teringstjänsten FINAS eller någon annan motsvarande inrättning.

23 §

Information 

Beviljare av enskilt godkännande ska trots sekretessbestämmelserna lämna Transport- och 
kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen inklusive de uppgifter som be-
hövs om beviljarens bokföring, ekonomiförvaltning, administration och hyrning av lokaler 
samt om utförare av enskilt godkännande och verksamheten för enskilda godkännanden.

Beviljare av enskilt godkännande ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikat-
ionsverket om sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha inverkan på beviljan-
det av enskilda godkännanden.

24 §

Inspektioner i lokalerna

Transport- och kommunikationsverket har rätt att utföra inspektioner på platser där enskilda 
godkännanden beviljas. Beviljare av enskilt godkännande ska ordna förhållandena så att in-
spektioner kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte företas i utrymmen som 
används för boende av permanent natur.

25 §

RP 61/2018 rd



277

Kontroll av fordon

För att övervaka verksamheten för enskilda godkännanden får Transport- och kommunikat-
ionsverket genast efter ett enskilt godkännande utföra kontroll av fordonet som motsvarar en-
skilt godkännande eller en del av det. För att utföra kontrollen får en tjänsteman vid Transport-
och kommunikationsverket stoppa fordonet när det lämnar den plats där det enskilda godkän-
nandet utförts. Transport- och kommunikationsverket får även i övrigt utföra kontroll av ett 
fordon som motsvarar enskilt godkännande eller en del av det, om Transport- och kommuni-
kationsverket har anledning att misstänka att ett fordon som beviljats enskilt godkännande är 
behäftat med allvarliga brister som inverkar på trafiksäkerheten eller miljön. Kontrollen av 
fordonet får utföras i lokaler tillhörande den beviljare av enskilt godkännande som har beviljat 
fordonet enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverkets kontroll ersätter till utförda delar det tidigare utförda 
enskilda godkännandet. På kontrollen tillämpas det som i fordonslagen och med stöd av den 
föreskrivs om enskilt godkännande.

26 §

Återkallande av enskilt godkännande

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett enskilt godkännande och kräva att 
fordonet på nytt ska genomgå enskilt godkännande, om verket upptäcker att fordonet har god-
känts på felaktiga grunder vid det enskilda godkännandet. Om det fel eller den brist som upp-
täckts i det enskilda godkännandet är ringa, kan Transport- och kommunikationsverket kräva 
att det fel eller den brist som konstaterats hos fordonet avhjälps inom en tid som verket satt ut 
i stället för att återkalla det enskilda godkännandet.

Fordonet är belagt med användningsförbud, om den brist eller det fel som Transport- och 
kommunikationsverket krävt att ska avhjälpas inte avhjälps inom den utsatta tiden. Ett fordon 
som är belagt med användningsförbud får inte användas i trafik förrän de fel och brister som 
har lett till användningsförbudet har avhjälpts.

27 §

Hävning av avtal

Transport- och kommunikationsverket kan häva ett avtal om beviljande av enskilda godkän-
nanden, om beviljaren av enskilt godkännande

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 9–15 §,
2) vägrar att lämna Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för till-

synen över verksamheten,
3) bryter mot det avtal som avses i 8 § så att beviljandet av enskilda godkännanden på behö-

rigt sätt äventyras, eller
4) beviljar enskilda godkännanden i strid med bestämmelserna och föreskrifterna om dessa.
En förutsättning för hävning av ett avtal är att Transport- och kommunikationsverket har 

meddelat beviljaren av enskilt godkännande anmärkningar eller en skriftlig varning om de 
överträdelser eller försummelser som avses i 1 mom. och att detta inte har lett till att överträ-
delserna eller försummelserna rättats till.

28 §

Transport- och kommunikationsverket rätt att få upplysningar och rätt att lämna uppgifter vi-
dare
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Transport- och kommunikationsverket har trots vad som föreskrivs om hemlighållande av 
uppgifter rätt att genom teknisk anslutning få den information ur straffregistret som är nöd-
vändig för skötseln av verkets uppgifter för utredning av att de krav på tillförlitlighet som fö-
reskrivs för beviljande av enskilda godkännanden är uppfyllda och för tillsynen. Information 
om brott kan som grund för hävning av avtal trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till be-
viljare av enskilt godkännande.

29 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott och om fordon som inte stämmer överens med 
kraven

Den myndighet som utför förundersökning av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut om 
körrätt får trots sekretessbestämmelserna underrätta Transport- och kommunikationsverket om 
ett sådant misstänkt brott som kan påverka bedömningen av om en beviljare av enskilt god-
kännande och en utförare av enskilt godkännande är tillförlitlig som beviljare eller utförare av 
enskilt godkännande.

Den myndighet som utför trafikövervakning får trots sekretessbestämmelserna underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om vid övervakningen upptäckta fordon som inte 
stämmer överens med kraven och som uppenbarligen inte heller har gjort det när enskilt god-
kännande beviljades.

31 §

Begäran om omprövning och ändringssökande

Omprövning av ett beslut som en beviljare av enskilt godkännande fattat om enskilt god-
kännande får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i för-
valtningslagen.

I ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran 
om omprövning eller i ett beslut som verket annars fattat med stöd av denna lag får ändring 
sökas på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Ändring i förvalt-
ningsdomstolens beslut får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

35 §

Avgift för enskilt godkännande

För enskilt godkännande tas det ut en avgift till Transport- och kommunikationsverket i en-
lighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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7.

Lag

om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 1, 3, 7, 19 b, 20, 21, 24, 24 a, 24 b, 26, 27, 27 a, 29, 29 b, 

31, 34, 34 a, 36, 39 b, 45, 48, 50 c, 50 e, 53, 53 a, 58, 60 a, 61 a, 62, 65 a, 65 b, 66 a, 66 c, 66 
f, 69 a, 74–77, 79, 80, 84–86, 88, 93, 95 a, 96 och 98 §,

av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 1042/2014, 3 § sådan den lyder i lagarna 
226/2009, 961/2013, 176/2015, 1609/2015, 507/2017 och ( / ), 7, 19 b, 24 a, 24 b, 27, 29, 36, 
50 c, 61 a och 62 § sådana de lyder i lag 507/2017, 20, 24, 29 b, 39 b och 79 § sådana de lyder 
i lag 1042/2014, 21 § sådan den lyder i lagarna 1042/2014, 507/2017 och ( / ), 26, 34 a, 65 b, 
69 a, 77 och 88 § sådana de lyder i lag 276/2010, 27 a § sådan den lyder i lagarna 507/2017 
och ( / ), 31, 34 och 95 a § sådana de lyder i lag 1609/2015, 45 § sådan den lyder i lagarna 
226/2009 och 276/2010, 48 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1042/2014, 50 e § sådan 
den lyder i lagarna 226/2009 och 507/2017, 53 a och 58 § sådana de lyder i lag 473/2017, 60 a 
§ sådan den lyder i lagarna 1042/2014 och 507/2017, 65 a § sådan den lyder i lagarna 
233/2007 och 276/2010, 66 a § sådan den lyder i lagarna 176/2015 och 507/2017, 66 c och 98 
§ sådana de lyder i lag 176/2015, 66 f § sådan den lyder i lagarna 233/2007, 276/2010 och 
176/2015, 74 och 75 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 276/2010, 76 § sådan den lyder i 
lagarna 276/2010 och 507/2017, 80 § sådan den lyder i lagarna 1042/2014 och 1609/2015, 84 
§ sådan den lyder i lagarna 233/2007 och 507/2017, 85 § sådan den lyder i lagarna 961/2013 
och 473/2017, 86 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1609/2015, 93 § sådan den lyder i 
lagarna 276/2010 och 473/2017 samt 96 § sådan den lyder i lagarna 992/2016, 473/2017, 
728/2017 och ( / ), som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som används på vägar som avses i vägtrafiklagen 
(267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,
2) konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata tekniska en-

heter,
3) miljöegenskaper,
4) godkännande för trafik samt registrering,
5) periodiska och övriga besiktningar i syfte att kontrollera fordons skick och registeruppgif-

ter samt ändra dessa.
Denna lag gäller tekniska vägkontroller av fordon.
Denna lag gäller import, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljning och annan över-

låtelse av nya snöskotrar samt av nya fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana system, 
komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tekniska egen-
skaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag gäller installation och reparation av snöskotrar samt av fordon avsedda för vägtra-
fik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning 
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om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med 
stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska tillämpas 
på militärfordon. Om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda användningssyfte 
eller konstruktion, kan det dock genom förordning av försvarsministeriet föreskrivas om un-
dantag från denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt genom före-
skrifter av huvudstaben meddelas bestämmelser som avviker från de föreskrifter som Trans-
port- och kommunikationsverket meddelat.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, 

mopeder, motorcyklar och tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L samt traktorer, motorredskap 
och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara 
självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten eller ett fordon som särskilt är 
avsett för försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta Nationernas fredsbeva-
rande verksamhet och befinner sig i Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice 

(320/2017),
7) typgodkännande ett förfarande genom vilket en typgodkännandemyndighet certifierar att 

en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller 
de tekniska kraven,

8) etappvist typgodkännande ett förfarande där en typgodkännandemyndighet ensam eller 
tillsammans med en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland cer-
tifierar att en ej färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnadsstadiet, uppfyller 
de gällande tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil eller 
dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett enskilt 
fordon och för att konstatera överensstämmelse med kraven,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett drag-
fordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon ska kunna god-
kännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret ska kunna ändras eller kom-
pletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under den tid 
fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon annanstans förrättad kontroll av skicket hos for-
don och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om 
ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen, trafikförsäkring och använd-
ningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

16) ändringsregistrering anteckning i registret av förändringar som i fråga om fordonet skett 
i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen samt trafikför-
säkring och användningsändamål,
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17) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i 
allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasreningssystem 
eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lös-
göras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, samt komponenter som avses i de 
EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom.,

19) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och 
som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en del av 
ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristående anord-
ning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som Finland utsett till teknisk tjänst och som anmälts 
till Europeiska kommissionen eller Förenta Nationernas generalsekretariat, 

21) tillverkarens representant den som tillverkaren av fordon, system, komponenter eller 
separata enheter befullmäktigat att företräda denne inför godkännandemyndigheten och agera 
på dennes vägnar i frågor som gäller typgodkännande eller enskilt godkännande,

22) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning 
och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är re-
gistrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och inne-
havare samt vissa av fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för 
anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person 
som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte 
har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för an-
vändningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) CE-märkning märkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av pro-
dukter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, 

25) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att 
uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i 
trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i 
Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

28) efterkontroll sådan kontroll av ett fordon som underkänts vid besiktning som ska utföras 
inom en månad från besiktningen, 

29) certifikat en identifieringskod som lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § eller till 
den i registret antecknade ägaren av ett fordon och som visar äganderätten till fordonet, 

30) den som utför registreringar Transport- och kommunikationsverket och en i IV avd. 4 
kap. i lagen om transportservice avsedd tjänsteproducent som bistår i registreringsuppgiften,

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna högsta vikt inklusive last som hjulen överför till 
marken och som ligger till grund för klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O.

7 §

Ändring, konstruktion och reparation av fordon

Om inte något annat föreskrivs nedan, får ett fordon som används i trafik inte efter ibrukta-
gandet repareras, ändras, tillåtas bli ändrat eller förses med tilläggsanordningar så att fordonet 
inte längre uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet 
eller därefter. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som fordonets ålder och naturliga 
slitage medför får inte heller öka mer än i ringa omfattning.
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Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven 
för reparation och iståndsättning av fordon och ändring av fordons konstruktion samt om såd-
ana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvi-
sande av överensstämmelse. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som undantagen och 
de alternativa kraven medför får inte öka mer än i ringa omfattning. Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter även om säkerhetskraven för strålkas-
tare och lyktor samt andra tilläggsanordningar som installeras i fordon för särskilda ändamål.

19 b §

Närmare föreskrifter om grundläggande klassificering av fordon

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassifi-
cering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordons-
lagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

20 §

Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars 
totalmassa är större än 3,5 ton. Som räddningsbil betraktas också andra fordon i kategori M el-
ler N som innehas av en kommuns eller samkommuns räddningsverk eller av en myndighet 
som lyder under statens räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet eller av en flygplatsope-
ratör och som används uteslutande för uppgifter inom räddningsväsendet. Också manskapsbi-
lar som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren betraktas 
som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.
Gränsbevakningsväsendets fordon är för Gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkade eller 

utrustade fordon.
Tullens fordon är för Tullen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.
Bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsendet 

förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om utrustning, färgsättning och emblem på polis-
fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon utfärdas genom förordning av inrikesministe-
riet. I den förordningen föreskriven färgsättning och föreskrivna emblem på polisfordon och 
Gränsbevakningsväsendets fordon får inte användas på andra fordon. Transport- och kommu-
nikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkän-
ningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar 
som de speciella ändamål som räddningsbilar, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevak-
ningsväsendets fordon används för förutsätter.

21 §

Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård

En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade 
människor och som har specialutrustning för det ändamålet.

Ett fordon för prehospital akutsjukvård är ett fordon som är utrustat för uppgifter inom den 
prehospitala akutsjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser och fordon för prehospital akut-
sjukvård, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och an-
nan utrustning utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 
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Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven 
på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märk-
ning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser och fordon för 
prehospital akutsjukvård används för förutsätter.

24 §

Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst sex månader ti-
digare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon ett fordon 
för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i 
ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats eller konserverats på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om restaurering och 
konservering av museifordon samt om ändamålsenliga ersättande komponenter som får instal-
leras i ett museifordon och om utbyte av komponenter till sådana som är trafiksäkrare samt om 
innehållet i det utlåtande som avses i 1 mom.

24 a §

Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon som har godkänts för sådana specialtransporter som 
avses i 2 § 16 punkten i vägtrafiklagen och som utan last överskrider de dimensioner som är 
allmänt tillåtna på väg eller som med eller utan last har godkänts för transport som överskrider 
den massa som är allmänt tillåten på väg. För att ett specialtransportfordon ska godkännas för 
trafik krävs dispens som meddelas av Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning 
för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan 
eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen.

En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett motorredskap, för ett typgodkänt fordon vars an-
vändning i trafik inte förutsätter tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen el-
ler för ett typgodkänt fordon för vilket det i registret antecknas uppgift om ett tillstånd för spe-
cialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning för användningen av fordo-
net.  För fordon som inte behöver registreras krävs dispens enligt 1 mom. endast om fordonets 
vikt eller axelmassa överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska tilläggskrav 
med anknytning till specialtransportfordons användningsändamål som tillämpas vid godkän-
nande av specialtransportfordon för transportändamål samt om undantag från de tekniska kra-
ven på fordon. Dessutom meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter 
om hur överensstämmelse med kraven ska påvisas tekniskt.

24 §

Närmare föreskrifter om klassificering av fordon som är avsedda för särskilda ändamål

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassifi-
cering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordons-
lagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

26 §

Tillverkningsnummer och tillverkarskylt
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Ett motordrivet fordon och en släpvagn som används i trafik ska ha ett tillverkningsnummer 
som getts av tillverkaren, Transport- och kommunikationsverket, ett besiktningsställe eller en 
utländsk myndighet som sköter fordonsregistrering. En bil och dess släpvagn, ett fordon i ka-
tegori L och en traktor ska dessutom ha en tillverkarskylt.

27 §

Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordonens använd-
ningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav som gäller fordo-
nen.

Fordon som är avsedda att användas av förare eller passagerare med funktionsnedsättning 
kan godkännas för transportändamål även om specialanordningen inte uppfyller bestämmelser 
eller föreskrifter, förutsatt att trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Transport- och kommunikationsverket får för enskilda fordon bevilja dispens från de be-
stämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om säkerheten när 
det gäller fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter, separata 
tekniska enheter och andra motsvarande objekt som ska godkännas. En förutsättning för bevil-
jande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller 
miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestäm-
melser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av 
statsrådet.

27 a §

Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Transport- och kommunikationsverket meddelar tekniska föreskrifter om
1) de alternativa krav på bromssystemen i bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbromsar 

som tillämpas vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning 
och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är tillåtna för användning i trafik.
Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov närmare tekniska före-

skrifter om
1) kraven på ett fordons konstruktion och egenskaper,
2) kraven på ett fordons tillverkningsnummer och tillverkarskylt,
3) kraven på system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning för fordon,
4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, fästanordningar som används för lastsäkring och 

skyddskonstruktioner för fordon som används för godstransport,
5) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last,
6) sådana andra komponenter, system och separata tekniska enheter som behövs för fordo-

nets drift än de som avses i 1–3 punkten och för vilka godkännande krävs samt om annan ut-
rustning än den som avses i 1 mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet och om de hjälpmedel som behövs för resandet 
och deras fastsättning när det gäller tillgängliga fordon och andra fordon i kategori M, dock 
inte ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår eller personer 
med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och system som avses i 25 § 2 mom.
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De föreskrifter som avses i denna paragraf ska vara behövliga för att en tillräcklig internat-
ionell allmän kravnivå ska kunna uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyd-
det av hälsan och miljön säkerställas.

29 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Bestämmelser om komponenter och egenskaper samt andra motsvarande objekt som ska 
godkännas, som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenserna av andra for-
don än motorredskap och som krävs för att fordonen i fråga ska kunna godkännas för transpor-
tändamål, utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de gränsvär-
den för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av sådana fordon utfärdas också 
genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de i 1 
mom. avsedda tekniska krav på komponenter och egenskaper som hänför sig till begränsning 
av energi- och miljökonsekvenser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en tillräcklig in-
ternationell allmän kravnivå ska uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet 
av hälsan och miljön säkerställas.

Transport- och kommunikationsverket får i fråga om enskilda fordon bevilja dispens från de 
bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om begränsning 
av fordons energi- och miljökonsekvenser. En förutsättning för beviljande av dispens är att 
avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan och miljön mer än i ringa om-
fattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

29 b §

Krav på fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter ska förses med till-
räckliga märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanord-
ningar för att förebygga fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter. Transport- och 
kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de märkningar, igenkännings- och 
varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar som krävs i fordon och fordons-
kombinationer som används vid specialtransporter.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om kategori, massa och färger 
som krävs av varningsfordon som används vid specialtransporter, om varningsskyltar, höjd-
mätare, varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar i varningsfordon samt om 
tillbörliga anordningar och redskap som ska användas i varningsfordon vid reglering av trafi-
ken och tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt i 
Europa.

31 §

Tillämpningsområdet för typgodkännanden

Transport- och kommunikationsverket beviljar EG- och EU-typgodkännande för system, 
komponenter, separata tekniska enheter, fordon i kategorierna M, N, O, L, T, C, R och S samt 
motorredskap. Fordon i kategorierna M, N, L, T, C, R och S som inte har beviljats EU-
typgodkännande kan beviljas nationellt typgodkännande av små serier. Nationellt typgodkän-
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nande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik samt motorredskap. 
Nationellt typgodkännande beviljas dock inte trafiktraktorer. Vid typgodkännande av små se-
rier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 § 1 
mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter.

34 §

Typgodkännandemyndighet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket typgodkännandemyndighet i fråga om 
fordon i kategorierna M, N, L, O, T, C, R och S, motorredskap och terrängfordon liksom sy-
stem, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a §

Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den förutsätts påvisande 
av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, en snöskoter, en komponent, 
ett system eller en separat teknisk enhet är Transport- och kommunikationsverket behörig 
myndighet.

36 §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § påvisas genom att den som ansöker om godkän-
nande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyndighet i 
en EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller 
genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om
1) de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande av små serier påvisa överensstäm-

melse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt de EU-
rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkän-
nande,

3) när överensstämmelse med kraven kan påvisas även med hjälp av en utredning som gjorts 
av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de frå-
gor som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom meddelar Transport- och kommunikat-
ionsverket, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom., föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa dubbars överensstämmelse med kraven.

39 b §

Undantag som tillämpas vid typgodkännande

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja smärre enskilda undantag från de be-
stämmelser och föreskrifter om typgodkännande som utfärdats med stöd av denna lag. En för-
utsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
snedvrider konkurrensen.
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45 §

Tillsyn över överensstämmelse vid produktion

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter ska tillverka-
ren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten eller den tekniska 
enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens med den god-
kända typen eller förutsättningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens representant ska utan dröjsmål underrätta typgodkännande-
myndigheten om sådana uppgifter om bristande överensstämmelse hos en typ som kan leda till 
att typgodkännandet återkallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om ett till-
räckligt förfarande som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse.

Utöver vad som bestäms i denna lag ska vid tillsynen över produktionens överensstämmelse 
tillämpas i fråga om EG-typgodkännande de förfaranden som föreskrivs i de rättsakter som 
nämns i 30 § 1 mom., och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i 
Genèveöverenskommelsen. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare före-
skrifter om hur förfarandena ovan ska tillämpas på tillsynen över produktionens överens-
stämmelse för nationellt typgodkännande. 

Vid bedömning av och därmed förknippad tillsyn över överensstämmelse i fråga om en pro-
dukt som certifierats med CE-märkning iakttas vad som bestäms om produkten i det direktiv 
eller i de bestämmelser som utfärdats om genomförande av direktivet och som med stöd av 
denna lag ska tillämpas på produkten.

48 §

Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på ansökan godkänna en teknisk tjänst, en organisation 
som utför testning eller en enskild sakkunnig som godkänd sakkunnig för att utföra i 36 § 2 
mom., 45 § 4 mom. eller 50 e § 2 mom. avsedda utredningar eller utredningar som krävs för 
registrerings- ändrings- eller kopplingsbesiktning inom sitt kompetensområde som typgod-
kännandemyndigheten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den godkända sakkunniga ska ha de an-
ordningar som förutsätts för uppgifterna och yrkeskunnig personal. Vid bedömning av anord-
ningarna och personalens kompetens iakttas i tillämpliga delar kraven enligt de standarder 
som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punkten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de ut-
redningar som avses i 1 mom. och om innehållet i de intyg som gäller eventuella kontroller, 
tester och kalkyler som behövs för utredningarna och i den beskrivning av verksamheten för 
godkända sakkunniga som förutsätts för beslut om godkännande.

50 c §

Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkännande ska till sina miljö- och trafiksäkerhetsegen-
skaper uppfylla de krav som gäller för EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av 
små serier. Transport- och kommunikationsverket får emellertid genom sina föreskrifter ställa 
sådana alternativa tekniska krav som avviker från dessa, när det gäller beviljande av enskilda 
godkännanden av fordon. Föreskrifterna ska säkerställa en nivå för trafiksäkerhet och miljö-
skydd som så långt möjligt motsvarar den nivå som förutsätts vid EG-typgodkännandet.
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50 e §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven kan 
vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EG-typgodkännande 
av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en godkännande-
märkning som påvisar ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en stat som till-
lämpar E-reglementet i fråga eller genom en godkännandemärkning som påvisar ett godkän-
nande enligt intyget.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., föreskrivs det genom förordning av statsrådet när över-
ensstämmelse med de tekniska kraven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som 
anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig 
som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. avsedd godkännandemärkning i allmänt internation-
ellt bruk som fästs på komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som 
används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar av den som bevil-
jar enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska sät-
ten att påvisa fordonets överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande. 

53 §

Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet.
Vid periodisk besiktning av ett fordon kontrolleras att
1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller för fordonet,
2) fordonet är tryggt att använda i trafik,
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter,
4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om komponenter som 

ska kontrolleras och kontrollmetoder.

53 a §

Kategorisering av fel och brister

Fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning ska kategoriseras till någon av föl-
jande grupper:

1) mindre fel och brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller 
påverkar miljön,

2) allvarliga fel och brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller 
som kan orsaka fara för andra trafikanter,

3) farliga fel och brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller 
påverkar miljön.
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Om flera mindre eller allvarliga fel eller brister som hör till samma grupp upptäcks hos ett 
fordon, kan de med avseende på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga eller far-
liga.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om kategorisering av 
fel och brister.

58 §

Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg av vilket framgår resultatet av besiktningen, tidpunk-
ten för följande besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparation av fordonet. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om intygets innehåll.

Intyg över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands 
eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafik-
säkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i Finland.

60 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet av 
kraven på fordonets konstruktion, mått eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett giltigt nationellt typgodkännande av små serier som 
beviljats fordonet eller erkänts i Finland betraktas som bevis på överensstämmelse med kra-
ven.

När överensstämmelse med kraven påvisas vid registreringsbesiktning ska hänsyn tas till det 
intyg över enskilt godkännande som fordonet beviljats i någon annan EES-stat eller i land-
skapet Åland eller något annat intyg som beviljats av en myndighet och av vilket framgår 
vilka kontroller som fordonet genomgått.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som 
föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid registreringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 
punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och 
utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa att ändrade fordon som förts in i landet som begagnade överensstämmer 
med kraven till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som 
anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

61 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 a § 1–
3 mom.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som 
föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 
punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och 
utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.
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Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning till den 
del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter 
som nämns i 2 a §.

62 §

Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller 
till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är 
fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets me-
kaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion eller 
dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt 
används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den samt 
om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktning utfärdas vid behov genom förord-
ning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om kriterierna 
för när mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas 
funktion och dimensioneringen av släpbromskopplingarna ska anses vara i allmän användning 
i fordon.

65 a §

Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om for-
donet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,
2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § i bilskattelagen, om sammanslutningen för-

handsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos Tullen, om samman-
slutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som den importerar från ett land 
utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,
4) av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifter om ett fordons konstruktion och ut-

rustning som är ett villkor för godkännande och till intyg över överensstämmelse för EG-
typgodkända fordon eller intyg över typgodkännande för annat fordon, och

5) ingått ett avtal med Transport- och kommunikationsverket om lämnande av uppgifter ge-
nom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form. 

Den som avser att göra en förhandsanmälan ska innan det avtal som avses i 1 mom. 5 punk-
ten ingås visa för Transport- och kommunikationsverket att den uppfyller villkoren i 1 mom. 
1–4 punkten.

65 b §

Fel i förhandsanmälan

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fordon som förhandsanmälts av 
en förhandsanmälare ska genomgå registreringsbesiktning, om bestämmelserna om förhands-
anmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om det i övrigt före-
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kommit fel som är mer än obetydliga när fordonsuppgifterna inlämnats. Samtidigt kan Trans-
port- och kommunikationsverket förbjuda användningen av felaktigt gjorda förhandsanmäl-
ningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en förhandsanmälares fordon på det sätt som avses i 1 
mom. ska registreringsbesiktigas eller om det i övrigt upprepade gånger förekommit fel i för-
handsanmälningarna som påpekats för förhandsanmälaren, får Transport- och kommunikat-
ionsverket förbjuda förhandsanmälaren att under viss tid göra förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel som före första registreringen uppdagats i uppgifter 
om ett förhandsanmält fordon och underrätta registret om felen. Statsrådet utfärdar vid behov 
närmare bestämmelser om rättelse av förhandsanmälningar.

66 a §

Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på begäran ett registreringsintyg när ett for-
don registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon avställs eller 
påställs. Till den som gör en förhandsanmälan som avses i 65 § eller till den i registret anteck-
nade ägaren av fordonet beviljar Transport- och kommunikationsverket på begäran ett certifi-
kat.

När ett fordon används i internationell trafik ska del I av registreringsintyget medföras i for-
donet under körning. 

När fordon registreras första gången och vid behov när fordon påställs överlämnas registre-
ringsskyltar med det registreringstecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidigare ägaren ge fordonets certifikat eller gällande re-
gistreringsintyg samt registreringsskyltarna till den nya ägaren. 

Närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbeteckning-
ar och förflyttningsmärken samt om användningen, fastsättningen och skötseln av registre-
ringsskyltar och nationalitetsbeteckningar och om certifikat och registreringsintyg och deras 
användning utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket 
fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter som anges i dem, 
formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registreringsskyltarnas mått 
och andra tekniska egenskaper.

66 c §

Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska göras den dag då användningen av fordonet i trafik 
upphör. Fordonet antecknas i registret som avställt från den dag då anmälan gjordes. Av sär-
skilda skäl kan dock en dag som infallit före den dag då anmälan gjordes antecknas som den 
dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i trafik och i övrigt fram till utgången av det dygn 
då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att i registret anteckna ett for-
don såsom avställt på grund av export eller av något annat särskilt skäl utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

66 f §

Tillfällig användning av fordon i trafik
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Transport- och kommunikationsverket kan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon 
annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar 
transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för 
högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med provnummerskyl-
tar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Fin-
land. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla provnummerintyget om fordonet 
med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med 
bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller 
villkoren i provnummerintyget. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla samtliga 
provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger 
handlat i strid med bestämmelserna eller villkoren eller om detta beteende annars är särskilt 
allvarligt.

Transport- och kommunikationsverket och Tullen kan för ett fordon som inte registrerats 
första gången i Finland eller som i Finland avställts eller belagts med användningsförbud eller 
körförbud ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för begränsad använd-
ning av fordonet i trafik och i övrigt.

Provnummerintyg och förflyttningstillstånd ska medföras i fordonet under körning. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av provnummerintyg 
och förflyttningstillstånd och om deras giltighetstid, om användning av fordon med stöd av 
provnummerintyg eller förflyttningstillstånd samt om andra frågor som gäller provnummerin-
tyg och förflyttningstillstånd. Transport- och kommunikationsverket beslutar dock om detalj-
innehållet i provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om förflyttningstillstånds mått 
och andra tekniska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet bestäms om temporär eller tillfällig användning i Finland av 
fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland samt om rätten 
att sporadiskt eller tillfälligt i trafik eller någon annanstans använda även andra fordon som 
inte registrerats första gången eller anmälts för användning i trafik.

69 a §

Förbud att ändra registeruppgifter

Om Transport- och kommunikationsverket får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om vem 
som äger ett fordon eller i fråga om fordonets identifieringsuppgifter kan verket för viss tid 
förbjuda ändring av fordonets registeruppgifter och göra en anteckning om detta i registret.

74 §

Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför också 
tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar Transport- och kommunikationsverket teknisk sak-
kunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala om att 
personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning som for-
donskontrollanten och Transport- och kommunikationsverket avtalar. Besiktningsmän som 
deltar i tekniska vägkontroller ska iaktta 14 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning. 

Den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i tekniska vägkontroller ska ha ett 
intyg av besiktningsstället över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen. 
Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

I fråga om Transport- och kommunikationsverket rätt att delta i tekniska vägkontroller be-
stäms i lagen om koncession för fordonsbesiktning.
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75 §

Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmäler allvarliga fel eller brister hos ett fordon som re-
gistrerats eller tagits i bruk i Finland och som upptäckts i fordonet vid teknisk vägkontroll ut-
omlands, kan polisen bestämma att fordonet ska genomgå i 85 § avsedd kontrollbesiktning i 
Finland vid äventyr att fordonet inte får användas i trafik om det inte förts till kontrollbesikt-
ning inom den tid som polisen föreskrivit. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestäm-
melser om på vilka villkor ett sådant fordon med användningsförbud får framföras till kon-
trollbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt 
att till polisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. som den fått av utländska myndigheter.

76 §

Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet 
Åland

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Transport- och kommunikationsverket ska 
inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i 
artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksä-
kerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen. 

Transport- och kommunikationsverket meddelar den behöriga myndigheten i staten i fråga 
eller i landskapet Åland de uppgifter som avses i artikel 7.2 första och tredje stycket i det di-
rektiv som nämns i 1 mom. Transport- och kommunikationsverket kan samtidigt begära att 
den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland vidtar de åtgärder som av-
ses i artikel 7.2 andra stycket.

Trots bestämmelserna om sekretess har polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet rätt 
att lämna Transport- och kommunikationsverket sådana i 2 mom. avsedda uppgifter som de 
fått vid tekniska vägkontroller, och Transport- och kommunikationsverket har rätt att lämna 
den behöriga myndigheten i staten i fråga de uppgifterna och övriga i 2 mom. avsedda uppgif-
ter. 

Närmare bestämmelser om tillställandet av uppgifter enligt denna paragraf och om begäran 
att vidta åtgärder kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

77 §

Internationell rapportering om tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till Trans-
port- och kommunikationsverket och kommissionen samt om lämnande av kontaktinformation 
och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

79 §

Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och 
handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som avses 
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i 6 § 2 och 3 mom. Tullen är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller inte fordon, komponenter eller separata tekniska 
enheter, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ursprungliga 
ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de fordon, komponenter eller sepa-
rata tekniska enheter som saluförs eller på deras förpackningar eller om det annars klart fram-
går att ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet säljs som skrot eller för något 
annat ändamål än för att som sådana användas i trafik.

Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i artikel 12 i 
Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

80 §

Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon kom-
ponent eller separat teknisk enhet som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten 
medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är 
försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyndigheten för 
högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant fordon, ett sådant 
system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkännandemyndigheten ska 
utan dröjsmål och trots bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndig-
heterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de sta-
ter som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska kommissionen och, om så förutsätts i den 
rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillverkaren av fordonet samt uppge grunderna för 
sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en i 1 mom. avsedd fara som an-
mälts till den stridig, ska typgodkännandemyndigheten försöka lösa meningsskiljaktigheten 
genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet.

Om Transport- och kommunikationsverket bedömer att en komponent eller separat teknisk 
enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade be-
stämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots 
att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Transport- och kommunikationsverket för-
bjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall 
ska Transport- och kommunikationsverket förfara enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet 
medför fara för förarens hälsa eller egendom, ska konsumentsäkerhetslagen (920/2011) till-
lämpas.

84 §

Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller annars konstateras att ett fordon till sin konstruktion 
eller utrustning eller till sitt skick inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt med använd-
ningsförbud eller om fordonet har använts i strid med bestämmelserna om registrering eller 
om temporär eller tillfällig användning av oregistrerat fordon i trafik, kan en polisman, tull-
man eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik eller någon annanstans 
och ge fordonet körförbud genom att avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta förflytt-
ningsmärkena, intyget över registrering, provnummerintyget, förflyttningstillståndet eller med 
andra behövliga metoder. Polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen får ändå 
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meddela skriftligt tillstånd att föra fordonet till en bestämmelseort, för reparation eller besikt-
ning. Om en brist i fordonet inte medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande 
olägenhet för miljön, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att förhindra att 
fordonet används förelägga en tid inom vilken bristen ska avhjälpas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela körförbud för ett fordon, om fordonets 
konstruktion har ändrats i strid med det som föreskrivs i 7 § eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av den paragrafen. 

Genom förordning av statsrådet bestäms om hantering och återställande av omhändertagna 
handlingar och avlägsnade skyltar enligt 1 mom.

85 §

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som upp-
täckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säkerhetsrisk 
att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon be-
stämma att fordonet ska besiktas (kontrollbesiktning). Transport- och kommunikationsverket 
ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning, om det 
vid besiktning eller vägkontroll konstateras att fordonet inte har några fel eller brister. En pol-
isman, tullman eller gränsbevakningsman kan också förordna att fordonet ska kontrollbesiktas 
om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom 
den tid som polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen bestämt har förts till kon-
trollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På 
kontrollbesiktning tillämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 §. Om polismannen, tullmannen eller 
gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra skäl anser att det behövs en 
utförligare kontroll, kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utvidgas till en 
besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas 
i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.

86 §

Skyldighet att reparera fordon och återkallande

Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller avsevärd 
olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O eller L som 
har godkänts för användning i trafik i Finland men som inte är fordonstyp som är EG-eller 
EU-typgodkänd i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a §, eller i en del 
av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importö-
ren underrätta Transport- och kommunikationsverket om alla pågående kampanjer för återkal-
lande, de objekt som ska repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstill-
verkaren har inlett en kampanj för återkallande för en sådan fordonstyp i Finland eller någon 
annanstans inom en EES-stats territorium. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och 
importören ska se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som an-
vänds i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören ska underrätta Trans-
port- och kommunikationsverket om när kampanjen för återkallande har slutförts och alla for-
don har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försummar sin 
underrättelseskyldighet i fråga om en kampanj enligt 1 mom., kan Transport- och kommuni-
kationsverket förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillverkarens 
representant eller importören vidtar, ska denna meddela Transport- och kommunikationsverket 
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tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Transport- och kommunikationsverket ska 
uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för reparation. Ett besiktningsställe 
kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller innehavaren en reparations-
uppmaning. Transport- och kommunikationsverket kan genom anteckning i registret om att 
fordonet avställs, genom meddelande av körförbud eller på annat sätt förhindra användningen 
av ett fordon som trots uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta reparation av felaktiga fordon finns i konsument-
skyddslagen (38/1978).

88 §

Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet vid installation och reparation 
av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

93 §

Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon 

Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska lämna Transport- och 
kommunikationsverket sådana särskilda anvisningar av tillverkaren som Transport- och kom-
munikationsverket förutsätter och som behövs vid besiktning eller teknisk vägkontroll av for-
don.

Fordonstillverkaren eller tillverkarens representant ska också lämna de tekniska uppgifter
som behövs vid besiktning av fordon. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska 
lämnas och hur uppgifterna ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

95 a §

Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tekniska vägkontroller

Transport- och kommunikationsverket är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 15 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons 
och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG samt i 
artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av 
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 
2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket ska sända Europeiska kommissionen en anmälan om 
att det utsetts enligt 1 mom. på det sätt som förutsätts i de direktiv som nämns i 1 mom.

96 §

Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,
2) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 eller 

84 §,
3) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlå-

telse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom.,
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4) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 § 
2 mom.,

5) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §, 
6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. om användning, fastsättning eller skötsel av regi-

streringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,
7) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med para-

grafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,
9) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses 

i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndighet-
er eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, 
komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer dem, eller hindrar 
myndigheterna eller personerna i fråga från att ta prov för undersökningar eller få behövliga 
handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller om godkännandet av fordon, komponen-
ter eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §,
11) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid 

med den begränsning som föreskrivs i 90 §,
12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, 

komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,
13) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut för för-

säljning eller sälja komponenter och tekniska enheter,
14) bryter mot ett förbud mot första registrering eller försäljning som meddelats med stöd av 

80 § 1 mom.,
15) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som innehåller 

tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som kan leda till 
att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden,

16) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 81 § 2 
mom. eller 86 a § 1 mom.,

17) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla material 
som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt 49 §,

18) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller
19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 mom. att på andra fordon använda den färgsättning och 

de emblem som polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon använder, ska, om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas 
till böter.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en god-
känd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska 
betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för god-
kännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon, komponenter, se-
parata tekniska enheter eller utrustning, eller vid tester eller bedömningar som utförs för till-
syn över produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid repa-

ration och underhåll som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken 
kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för be-
gränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik som föreskrivs i Europeiska un-
ionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 
mom., eller

3) bryter mot det förbud att använda anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbe-
gränsande system eller mot det förbud att ändra utsläppsbegränsande system i strid med be-
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stämmelserna om överensstämmelse som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om 
tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 66 a § 2 mom. att medföra handlingar vid 
framförande av ett motordrivet fordon.

En förare, ägare eller varaktig innehavare av ett fordon kan påföras en avgift för trafikförse-
else på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna 
om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick i 4 §, 7 § 1 
mom. eller 9 § 1 mom. En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan 
påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro för en förseelse som avses i detta moment.

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet använder ett obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i strid med 8 § 1 
mom. eller 85 § 1 mom. i fordonslagen.  

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. göra en 
anmälan av ett fordons sådana registeruppgifter som gäller något annat än användning av for-
donet i trafik kan ägaren eller innehavaren av fordonet föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

Bestämmelser om påförande, delgivning och verkställighet av en avgift för trafikförseelse 
finns i vägtrafiklagen (  /  ).

Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och 
straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras 
för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till 
Transport- och kommunikationsverket.

98 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om godkännande eller besiktning av ett fordon som har fattats av 
ett besiktningsställe får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om 
omprövning eller som verket annars meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ). Ett beslut som polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd 
av denna lag får också överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av god-
kännande enligt 50 §, återkallande av provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande av tillstånd 
enligt 78 §, förbud enligt 80–82 §, återkallande av typgodkännande enligt 86 a § samt återkal-
lande av tillstånd enligt 92 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anfö-
ras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte 
den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



299

8.

Lag

om ändring av fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30–33, 36, 

46–49, 52, 53, 56–59, 61 och 63 §,
sådana de lyder 7, 15, 16, 25 och 33 i lag 1327/2009, 8 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 

1327/2009 och 1065/2014, 11 § delvis ändrad i lagarna 1236/2004, 1401/2010 och 1317/2011, 
18 § delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/ 2009, 19 och 23 § delvis ändrade i lag 
1327/2009, 21 § i lagarna 1317/2011 och ( / ), 26, 30, 31 och 32 § delvis ändrade i lag 
1327/2009, 36 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1065/2014, 46 § delvis ändrad i lagar-
na 1327/2009 och 1317/2011, 47 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 1327/2009 och 
1317/2011, 48 och 49 § i lag 937/2015, 52 § delvis ändrad i lagarna 611/2005, 1327/2009 och
801/2016, 53 § i lagarna 972/2012 och 385/2014, 56 § delvis ändrad i lagarna 972/2012 och ( / 
), 57 § i lagarna 1327/2009 och 726/2017, 58 § i lagarna 1317/2011 och 1482/2015, 59 § del-
vis ändrad i lag 1317/2011, 61 § delvis ändrad i lag 972/2012 samt 63 § i lagarna 1327/2009 
och ( / ), som följer:

7 §

Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett sådant 
avtal ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Transport- och kommunikations-
verket. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder som gäller för 
den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring av skattskyldighet 
har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om överföringen inte 
hade skett.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer godkänna eller 
förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte betalar 
skatten på föreskrivet sätt, kan Transport- och kommunikationsverket bestämma att den som 
överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt ska svara för 
skatten.

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder
1) den dag ett fordon första gången registreras eller omregistreras eller påställs,
2) dagen efter att ett i registret infört fordons ägar- eller innehavaruppgifter ändras så att 

skatten ska påföras en ny skattskyldig,
3) den dag ett skattefritt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skatteplik-

tigt eller
4) dagen efter den dag förutsättningarna för skattebefrielse upphörde.
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Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som avses i 
5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till tidigast 12 
månader före den dag då Transport- och kommunikationsverket fick kännedom om att fordo-
net använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

Skattskyldigheten upphör den dag
1) i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt,
2) uppgifterna om fordonets ägare eller innehavare ändras så att skatt ska påföras en ny 

skattskyldig,
3) ett skattepliktigt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattefritt, eller
4) förutsättningar för skattebefrielse uppkommer.
Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punkten den dag då registreringsskyltarna återställs in-

faller före dagen då i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt, upphör 
skatteperioden den dag då registreringsskyltarna återställs.

En förutsättning för skattskyldighetens upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 4 punk-
ten är att det har gjorts en registreringsanmälan om grunden för skattskyldighetens upphörande 
enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det på ett tillförlitligt sätt 
kan visas att grunden för skattskyldighetens upphörande har uppstått vid en tidigare tidpunkt 
än den då anmälan gjordes, kan skattskyldigheten anses ha upphört vid den tidpunkten. Om 
fordonets föregående ägare har överlåtit fordonet till en okänd, upphör skattskyldigheten dock 
den dag då Transport- och kommunikationsverket har fått anmälan och en sådan redogörelse 
för överlåtelsen som verket anser vara tillförlitlig.

Överlåtaren svarar för skatten för överlåtelsedagen, och innehavaren svarar för skatten för 
den sista dag som han är fordonets innehavare.

11 §

Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs driv-
kraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per dag är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) och bilar avsedda för två ändamål (kategori 
N1), samt för fordon vars användningssyfte på grund av obesiktigade ändringar närmast mots-
varar användningssyftet för personbilar 5,5 cent för varje påbörjat hundratal kilogram total-
massa,

2) med avvikelse från bestämmelserna i 1 punkten per dag för varje påbörjat hundratal kilo-
gram totalmassa dock

a) 1,5 cent om fordonets drivkraft är el,
b) 0,5 cent om fordonets drivkraft är el och motorbensin,
c) 4,9 cent om fordonets drivkraft är el och dieselolja,
d) 3,1 cent om fordonets drivkraft är bränsle som består av metan,
3) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G), husbilar (kategori M1) och servicebilar (kate-

gorierna M1, N1, N2, N3, M1G, N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje påbörjat hundratal ki-
logram totalmassa,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) med vilka inte används släpvagn 0,6 
cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa upp till en totalmassa om 12 000 kilo-
gram och 1,3 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa som överstiger denna 
massa, om fordonet har två axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat hundratal kilogram 
totalmassa om fordonet har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra axlar och 0,6 cent om for-
donet har fem eller flera axlar,

5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade för och används för 
dragning av påhängsvagn 2,2 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordo-
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net har två axlar, 1,3 cent om fordonet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har fyra axlar och 
1,0 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

6) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade och används för 
dragning av egentlig släpvagn eller släpkärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal kilogram 
totalmassa om fordonet har två axlar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 cent om fordonet 
har fyra axlar och 1,2 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i registret som specialbilar är densamma som skatten för 
till axelantalet motsvarande fordon i kategori M eller N. För en specialbil fastställs fordonska-
tegorin närmare enligt de fordonsklassificeringsbestämmelser som skulle tillämpas, om fordo-
nets registreringskategori ändrades vid skatteperiodens ingång. Som bil avsedd för två ända-
mål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och sätena bredvid detta är utrustat 
med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten 
som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i bilskattelagen (1482/1994) eller såd-
ana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 
1998 har godkänts för paketbil. 

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släp-
vagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte an-
vänds för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband 
med lastbilens första registrering eller omregistrering samt i samband med påställning eller in-
nan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en 
lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas 
för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe 
som utför registrering eller till Transport- och kommunikationsverket.

15 §

Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan änd-
ring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift som be-
hövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till Transport- och 
kommunikationsverkets kännedom. Debiteringen verkställs utan att den skattskyldige blir 
hörd.

16 §

Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan och överlåta-
rens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första hand såsom 
åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På beloppet av den 
åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp som påförs. De-
biteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren meddelar Transport- och 
kommunikationsverket att han inte åtar sig att svara för skatten, återtas debiteringen. Skatten 
uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgående från den tid fordonet varit i överlåt-
arens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats senast på förfallodagen, kan Transport- och 
kommunikationsverket debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock 
efter debiteringen genom anmälan till Transport- och kommunikationsverket åta sig att svara 
för skatten.

18 §
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Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av Transport- och kommunikationsverket på den skatt-
skyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två 
eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. 
Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran 
ska framställas före skatteperiodens början.

Om en i registret antecknad ny skattskyldig i samband med att hans skattskyldighet börjar 
betalar en del av den i debetsedeln angivna skatten som är uppdelad på rater, anses han ha 
gjort en sådan begäran som avses i 1 mom.

Skatt som ska debiteras med anledning av debiteringsrättelse eller efterbeskattning, som till-
läggsskatt eller med anledning av beslut på ändringsansökan uppbärs i en rat.

19 §

Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den tid då fordonet
1) är anmält till polisen som tillgripet,
2) är beslagtaget eller annars omhändertaget av polisen eller den myndighet som handhar 

bilskatten,
3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens besittning,
4) omhändertagits som skrotfordon av kommunen, eller
5) intygats vara förstört eller nedskrotat.
I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om Trans-

port- och kommunikationsverket känner till grunden för rättelsen. Betald skatt återbärs till den 
skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §. 

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras skatten från den dag då den i 1 mom. avsedda 
grunden upphörde. Om skatteperioden ännu inte har upphört, uppbärs skatten för den återstå-
ende tiden av skatteperioden.

21 §

Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder debetsedel, annat meddelande och beslut un-
der den adress som finns antecknad i trafik- och transportregistret. Andra än enskilda kan 
skriftligen anmäla adressen för fakturering av fordonsskatt till Transport- och kommunikat-
ionsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen 
efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtals-
partner som handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som avses i 1 mom. kan på den skattskyldiges begäran 
också sändas till en elektronisk faktureringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han begära en sådan av Transport-
och kommunikationsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas som 
bevislig delgivning.

23 §

Förfallodagar

RP 61/2018 rd



303

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller från 
beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som förfal-
lodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket fastställa 
även någon annan dag.

Skatt som ska betalas i mer än en rat förfaller till betalning med tre eller sex månaders inter-
vall från förfallodagen för den första raten på det sätt som anges i debetsedeln.

25 §

Betalningspåminnelse

Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåmin-
nelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det 
finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

26 §

Periodisering av skatteuppbörden

Transport- och kommunikationsverket kan som periodbeskattad godkänna en skattskyldig 
som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst 50 fordon. 
Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som svarar för ett 
mindre antal fordon än detta.

Till en skattskyldig som godkänts som periodbeskattad sänds efter utgången av beskatt-
ningsperioden en sammanställning av debetsedlarna för de fordon för vilka den periodbeskat-
tade har varit skattskyldig under perioden. Skatten uppbärs per dag för de fordon som under 
perioden har varit införda i registret.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer avtala med en 
periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,
2) skattens förfallodag,
3) beskattningsperiodens längd,
4) säkerhet för tryggande av skattefordran,
5) minimibeloppet för den skatt som ska debiteras, och
6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.
Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på annat 

sätt upphör, kan Transport- och kommunikationsverket häva avtalet utan att höra den skatt-
skyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det sätt som fö-
reskrivs i denna lag. 

30 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat fordonsskatt av misstag har rätt att hos Transport- och 
kommunikationsverket ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag betraktas inte 
att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under om-
ständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart. 

Om två eller flera har betalt fordonsskatt för ett och samma fordon, återbärs den grundlöst 
betalda skatten på ansökan till den som inte är skattskyldig.

31 §
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Överföring av skatteåterbäring

Om Transport- och kommunikationsverket ska både återbära skatt till en skattskyldig och 
debitera denne, överför verket utan att höra den skattskyldige återbäringen för att användas 
som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betalning återbä-
ringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt att debitera, över-
förs återbäringen i väntan på följande debitering. 

På överförd skatteåterbäring tillämpas bestämmelserna i 32 §.
Besked om att återbäringsbelopp har överförts för att användas som betalning för skatt ska 

ges den skattskyldige i följande debetsedel.

32 §

Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av mottagaren angivet bankkonto eller genom betal-
ningsanvisning, om inte återbäringen har använts på det sätt som anges i 31 eller 33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har 
uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalats av den skatt-
skyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalat den skatt som ska återbäras, ska beta-
laren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Transport- och kommunikationsverket.

33 §

Kvittning

Om de förutsättningar för kvittning som anges i lagen om skatteuppbörd är uppfyllda och 
kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas mellan skatter som uppbärs 
av Transport- och kommunikationsverket och skatter som uppbärs av någon annan myndighet. 
På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

36 §

Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp ska göras skriftligt hos Transport-
och kommunikationsverket.

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges och den handikappade personens namn, adress 
och personbeteckning samt fordonets registreringstecken och motiven till ansökan. Transport-
och kommunikationsverket kan kräva att få de handlingar som ansökan om skattebefrielse 
grundar sig på för påseende under behandlingen av ansökan eller efter det att skattebefrielse 
beviljats.

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Transport- och kommunikationsverket känner 
till grunden för skattebefrielsen.

46 §

Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits till en 
skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas inom tre år ef-
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ter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debiterats eller då beslu-
tet om skatteåterbäring fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Transport- och kommunikationsverkets beslut 
som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt 
att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

47 §

Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan grund 
med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är 
bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kommunikationsverket den odebiterade eller 
återburna skatten för betalning.

Om skattebeloppet ska beräknas på ett fordon som inte är infört i registret eller som anmälts 
som avställt, ska skatten på basis av de omständigheter som är kända uppskattas till det belopp 
som sannolikt skulle betalas för ett registrerat fordon av motsvarande slag. Skatten kan alltid 
påföras åtminstone på basis av de uppgifter som antecknats om fordonet då det senast var in-
fört i registret.

Innan efterbeskattning verkställas ska den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemötande 
i saken. Efterbeskattning ska verkställas senast två år efter utgången av det år under vilket den 
omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skattemyndighetens känne-
dom. Efterbeskattning verkställs dock senast tre år efter utgången av det år för vilket skatten 
borde ha debiterats.

48 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om till-
lämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken 
det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två 
år. För ett förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa för-
handsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande 
verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning 
enligt 50 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom 
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden ( / ). Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte 
begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har 
Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

52 §

Ränta som ska betalas med anledning av ändringssökande
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Om skatt med anledning av ändringssökande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, ska till 
vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från skattebetalningsda-
gen enligt vad som bestäms i lagen om skatteuppbörd.

Ränta betalas dock inte på grundval av rättelse, om skatteåterbäringen beror på att den skatt-
skyldige har underlåtit att göra anmälan om någon omständighet som hänför sig till skattskyl-
dighetens upphörande eller till avbrytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller om andra sådana 
liknande omständigheter som han känner till och som gäller skattskyldighet eller fordonets 
skattepliktighet.

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver Trans-
port- och kommunikationsverket in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg 
och förseningsränta.

53 §

Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse bevakas av Transport-
och kommunikationsverkets skatteombud. Statens intresse i ärenden som gäller fast skatt och 
konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av ett tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och delges ett beslut genom att intressebevakaren ges 
tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Transport- och kommunikationsver-
ket. Tullen är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtions-
skatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på vil-
ket tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommunikationsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning 
till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller 
fordonsbeskattningen handhas av Transport- och kommunikationsverket, Tullen samt, i fråga 
om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Transport-
och kommunikationsverket behandlar dock även sådana ärenden om skatteuppskov och skatte-
lättnad som gäller skatter som uppbärs av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala om att rådgivande telefonservice i anslutning till 
skatteuppbörden kan överföras till andra än myndigheter. Med rådgivande telefonservice av-
ses förmedling av information till skattskyldiga om innehållet i lagstiftningen och anvisning-
arna om fordonsskatt, lämnande av uppgifter som gäller beskattningen av fordon ur trafik- och 
transportregistret samt mottagande av de skattskyldigas deklarationer, registrering av dem och 
vidarebefordran av dem till skattemyndigheten. På den som sköter den rådgivande telefonser-
vicen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdraget i 
fråga. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). I den rådgi-
vande telefonservicen sköts inte uppgifter som innebär utövande av beslutanderätt i fråga om 
beskattningen. Ett avtal om rådgivande telefonservice inverkar inte på de uppgifter som ålig-
ger skatteuppbördsmyndigheten eller på myndighetens skyldigheter.

57 §

Tillsyn
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Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Transport- och kommunikationsverket 
samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag ska se 
till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som 
förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Transport- och kommunikationsverket kan 
ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

58 §

Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt tid, 
får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i tra-
fik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Registre-
ringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med användningsförbud kan 
omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd av polis-, tull-
eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. An-
vändningen av fordonet kan också förhindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska debiteras för 
fordonet.

Användningsförbudet upphör när den debiterade skatten har betalts helt och hållet. Använd-
ningsförbudet upphör också om Transport- och kommunikationsverket låter bli att debitera 
tilläggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte an-
nars går att säkerställa att skatten har betalts, ska den skattskyldige eller den som använder 
fordonet i en tillsynssituation framlägga bevisning om att skatten har betalts på det sätt som 
föreskrivs i 59 § 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en be-
stämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska till-
lämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om 
den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat 
känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara 
oskäligt att förbjuda att fordonet används.

Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare i ett 
register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte använd-
ningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet, med-
för detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald skatt.

59 §

Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning enligt fordonslagen ska besiktningsförrättaren 
kontrollera att fordonsskatten är betald. Om fordonsskatt som förfallit till betalning är obetald, 
godkänns fordonet inte vid en periodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte 
framläggs någon annan bevisning om att skatten har betalts, avbryts besiktningen tills skatten 
jämte förseningsräntor har betalts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna kan förhindra att for-
donet används under den tid som besiktningen är avbruten.
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Som bevisning enligt 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över be-
tald skatt, ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som 
skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp tillsammans 
med debetsedeln.

Om Transport- och kommunikationsverket har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om åter-
kallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots 
att skatten är obetald.

61 §

Skattelättnad

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor 
som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning av for-
donsskatt som betalats eller ska betalas, jämte ränta. Transport- och kommunikationsverket el-
ler finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter få uppgifter som behövs för att 
avgöra ett skattelättnadsärende. Tullen avgör ansökningar om skattebefrielse eller skatteupp-
skov som gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt som avses i 38 §. Uppskov med betal-
ning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell bety-
delse.

63 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är offentliga med undantag av handlingar som gäller den 
skattskyldiges hälsa, ansökningar om skattelättnad och betalningsuppskov samt ansökningar 
om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av 
uppgifter om fordonsskatt och om den skattskyldige tillämpas även V avd. 3 kap. i lagen om 
transportservice.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att fordonsskatt för ett fordon 
inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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9.

Lag

om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 14 §, sådan den lyder i lag ( / ), som följer:

14 §

Verkställighet och närmare bestämmelser

Kommunikationsministeriet ansvarar för den riksomfattande styrningen av de uppgifter som 
föreskrivs i denna lag.

Trafikledsverket kan med stöd av ett avtal ge landskapet i uppgift att sköta sådana offentliga 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på verket eller självt överta offentliga uppgifter som 
enligt denna lag ankommer på landskapet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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10.

Lag

om ändring av lagen om alkolås

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om alkolås (730/2016) 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 och 15 § som följer:

3 §

Godkännande av modeller för alkolås

Det är förbjudet att släppa ut på marknaden och ta i bruk ett alkolås, om modellen för al-
kolåset inte har godkänts av Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska godkänna modeller för alkolås som uppfyller
1) kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella krav 

som föreskrivs i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar 
nivån i de nämnda standarderna, och

2) de tekniska krav som fordonslagen (1090/2002) och bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den ställer på anordningar som monteras i fordon.

Den som ansöker om godkännande av en modell för alkolås ska i sin ansökan visa att kraven 
enligt 2 mom. 1 punkten uppfylls genom en utredning över överensstämmelse som lämnats av 
en sådan teknisk tjänst som avses i 5 §.

På Transport- och kommunikationsverket tillämpas bestämmelserna om typgodkännande-
myndighet i 49 § 2 mom. i fordonslagen när verket sköter uppgifter som avses i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket informerar om de standarder som avses i 2 mom. 1 
punkten på finska och svenska.

4 §

Giltighetstid för godkännande

Godkännande av en modell för alkolås gäller tills vidare.
Om ett alkolås inte längre uppfyller de krav som gällde när låset godkändes kan Transport-

och kommunikationsverket återkalla godkännandet av modellen. Innan godkännandet återkal-
las ska innehavaren av godkännandet ges en skriftlig anmärkning och en skälig tid inom vil-
ken felet eller bristen ska avhjälpas.

Om felet eller bristen väsentligt försämrar fordonets trafiksäkerhet eller alkolåsets funktion, 
kan godkännandet återkallas omedelbart.

6 §

Verksamhetsanmälan

Alkolåstillverkaren eller den befullmäktigade representanten ska för tillsynen göra en verk-
samhetsanmälan hos Transport- och kommunikationsverket innan alkolåset släpps ut på mark-
naden och tas i bruk. Till anmälan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon annan motsvarande utredning samt utredning om 
ägandeförhållandena, om anmälarens verksamhet bedrivs i bolagsform,
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2) en redogörelse för anmälarens ansvariga person,
3) en redogörelse för verksamhetsutövaren och dess ansvariga person,
4) beslut om godkännande av modellen för alkolås,
5) en redogörelse för alkolåsets användningsändamål,
6) en redogörelse för sådan i 7 § 2 mom. avsedd teknisk utrustning och programvara som 

behövs för montering och service av alkolås.
Anmälan ska göras senast tre månader innan verksamheten inleds. Om det medan verksam-

heten pågår sker förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. eller i beslutsinnehållet, ska 
Transport- och kommunikationsverket omedelbart underrättas om detta.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de 
uppgifter som ska anmälas och om hur de ska ges in.

7 §

Montering av alkolås, användning av alkolås vid körning samt service och kalibrering av al-
kolås

För att fordonets trafiksäkerhet och alkolåsets funktion ska kunna säkerställas ska omsorgs-
fulla och ändamålsenliga förfaringssätt följas vid montering av alkolås, användning av alkolås 
vid körning samt vid service och kalibrering av alkolås.

Endast auktoriserade verksamhetsutövare får montera och utföra service av alkolås. Verk-
samhetsutövaren ska ha sådan teknisk utrustning och programvara som behövs för montering 
och service av alkolås och som alkolåstillverkaren eller den befullmäktigade representanten 
angett.

Alkolåset ska monteras i fordonet och det ska användas vid körning så att det är funktions-
dugligt under körningen. Sådana anordningar, föremål eller program som inte har godkänts av 
Transport- och kommunikationsverket och alkolåstillverkaren eller den befullmäktigade repre-
sentanten får inte monteras på alkolåset eller kopplas till det.

Alkolåset ska kalibreras inom en av Transport- och kommunikationsverket godkänd tid.
Verksamhetsutövaren ska utfärda ett intyg över montering och kalibrering av ett alkolås, av 

vilket det framgår datum och plats för monteringen av alkolåset, alkolåsets märke, modell och 
tillverkningsnummer samt fordonets registreringstecken och datum för nästa kalibrering. Både 
monterings- och kalibreringsintyget ska medföras i fordonet under körning.

Transport- och kommunikationsverket ska på sin webbplats föra en förteckning över alkolå-
sens försäljningsställen och verksamhetsutövarna.

9 §

Förhindrande av start samt övervakad användning under körning

Alkolåset ska ställas in så att det kräver ett utandningsprov för att fordonet ska kunna startas 
och hindrar att fordonet startas om inget utandningsprov ges eller om alkoholhalten i förarens 
utandningsluft är minst 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Under körningen ska alkolåset kräva utandningsprov med slumpmässiga tidsintervaller, om 
alkolåset används av en person för vilken alkolåsövervakad körrätt meddelats.

Om alkoholhalten i förarens utandningsluft inte underskrider den gräns som anges i 1 mom. 
eller om föraren under körning underlåter att ge ett utandningsprov ska alkolåset låsa sig så att 
fordonet varken startar eller rör sig.

Volymen av ett utandningsprov ska vara minst 1,0 liter för att bli godkänt. Om hälsotillstån-
det hos föraren försvårar givande av ett godkänt utandningsprov, kan polisen på basis av ett 
läkarintyg ge lov att sänka den volym som krävs.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om alkolåsets tek-
niska funktion under körning och efter ett underkänt utandningsprov samt om volymen av ett 
godkänt utandningsprov.

12 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den följs.

Verket har i sitt tillsynsuppdrag rätt att
1) i den utsträckning som tillsynen förutsätter få tillträde till tillverkarens, den befullmäkti-

gade representantens och verksamhetsutövarens verksamhetslokaler, andra lokaler och lokaler 
som ägs eller förvaltas av tillsynsobjektet, med undantag för utrymmen som används för bo-
ende av permanent natur,

2) övervaka personalens verksamhet i de lokaler som avses i 1 punkten,
3) trots sekretessbestämmelserna få tillgång till dokument som är nödvändiga för tillsyns-

uppdraget,
4) granska tillverkarens, dess representants eller verksamhetsutövarens för tillsynsuppdraget 

nödvändiga uppgifter.
Transport- och kommunikationsverket får vid tillsynen anlita sakkunnighjälp om det behövs 

för tillsynen. De sakkunniga ska vara insatta i alkolåsverksamheten och kraven på den. På de 
sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter sådana 
uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen.

Transport- och kommunikationsverket ska i sina tillsynsuppdrag iaktta 39 § i förvaltningsla-
gen (434/2003). Bestämmelser om polisens skyldighet att lämna handräckning finns i 9 kap. 1 
§ i polislagen (872/2011).

13 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en tillverkare, befullmäktigad represen-
tant eller verksamhetsutövare att avhjälpa fel eller försummelser samt ålägga denne förpliktel-
ser eller förbjuda en åtgärd, om denne handlar i strid med denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den. Verket kan förena åläggandet med vite, hot om tvångsutförande 
eller hot om avbrytande. Bestämmelser om dessa finns i viteslagen (1113/1990).

Om tillverkaren eller den befullmäktigade representanten inte fullgör de skyldigheter som 
föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, ska Transport- och kommunikationsverket utan 
dröjsmål efter att ha fått en anmälan enligt 6 § eller efter att annars ha fått veta om ärendet ge 
tillverkaren eller den befullmäktigade representanten en möjlighet att redogöra för bristfällig-
heten och de åtgärder med vilka denne ämnar se till att kraven uppfylls. Om tillverkaren eller 
den befullmäktigade representanten inte uppfyller kraven inom en rimlig tid, som inte får vara 
kortare än två månader, kan verket förbjuda tillverkaren eller den befullmäktigade represen-
tanten att inleda eller fortsätta sin verksamhet tills vidare eller för en viss tid, om bristen med 
tanke på verksamhetens säkerhet kan anses vara väsentlig. Om bristen är ringa, kan verket be-
stämma en ny frist för avhjälpande av bristen, som inte får vara kortare än två veckor.

Transport- och kommunikationsverket kan i stället för de tvångsmedel som anges i 1 mom. 
ge tillverkaren, den befullmäktigade representanten eller verksamhetsutövaren en skriftlig an-
märkning, om det är oskäligt att använda tvångsmedel.
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15 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 
denna lag får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden ( / ). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots 
att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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11.

Lag

om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 23, 24 c, 30 b och 34 a §, av dem 23 § så-

dan den lyder i lag 195/2015 samt 24 c, 30 b och 34 a § sådana de lyder i lag ( / ), som följer:

23 §

Territorialövervakningsmyndigheterna

Territorialövervakningsmyndigheter är militär-, gränsbevaknings-, polis- och tullmyndighet-
erna samt dessas tjänstemän som förordnats att sköta territorialövervakning.

Transport- och kommunikationsverket är territorialövervakningsmyndighet inom sitt verk-
samhetsområde.

Försvarsministeriet leder och samordnar territorialövervakningsmyndigheternas verksamhet 
i frågor som hör till tillämpningsområdet för denna lag, om inte något annat följer av den be-
hörighet som innehas av försvarsmaktens överbefälhavare.

24 c §

Tryggande av ett statsluftfartygs territorialövervakningsuppdrag och territorialövervaknings-
uppdrag på havsområden

Leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering ska på en 
territorialövervakningsmyndighets begäran trygga obehindrad användning av luftrummet för
ett statsluftfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.

Bestämmelser om samordning av civil och militär luftfart finns i 107 § i luftfartslagen.
Transport- och kommunikationsverket ska med bistånd från leverantören av fartygstrafik-

service på territorialövervakningsmyndighetens begäran trygga obehindrad användning av 
havsområdet för ett statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.

30 b §

Informationsproduktion, förebyggande av farliga situationer  och tryggande av fartygstrafiken

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska produ-
cera information om befintliga och ankommande fartyg på Finlands territorialvatten, före-
bygga farliga situationer samt trygga smidig fartygstrafik under normala förhållanden, vid 
störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

34 a §

Tryggande av användningen av maktmedel i luftrummet och på havsområden

Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs om användning av luftrummet, ska leverantören 
av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering på en territorialövervaknings-
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myndighets begäran begränsa användningen av luftrummet för att trygga användningen av 
maktmedel enligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § 
samt i detta syfte bereda statsluftfartyg obehindrad användning av luftrummet.

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska genom 
ledning av fartygstrafiken begränsa användningen av havsområdet i enlighet med territorialö-
vervakningsmyndighetens beslut för att trygga användningen av maktmedel enligt 31–33 § i 
denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda stats-
fartyg obehindrad användning av havsområdet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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12.

Lag

om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 4–10, 10 a, 11 och 12 

§, av dem 4–10, 10 a och 11 § sådana de lyder i lag 1308/2009 samt 12 § sådan den lyder i lag 
985/2015, som följer:

4 §

Isklassföreskrifter och motsvarighetsförteckning

Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om de krav som gäller 
fartygs konstruktion, maskineffekt och övriga isgångsegenskaper, om metoder för bestäm-
mande av isklass och om skillnaderna mellan de olika isklasserna.

Transport- och kommunikationsverket fastställer en förteckning över vilka finska isklasser 
de godkända klassificeringssällskapens klassbeteckningar motsvarar och utfärdar närmare fö-
reskrifter i ärendet.

5 §

Godkännande av isklass som bestämts genom alternativt förfarande

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna att ett fartygs isklass bestäms på annat 
än i 4 § 1 mom. avsett sätt, om fartyget är så konstruerat att dess isgångsförmåga motsvarar 
isgångsförmågan hos ett fartyg i samma isklass.

6 §

Godkännande av reglerna i Europeiska unionens medlemsstater, Turkiet och stater som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett fartyg som har godkänts enligt isklasskraven i en annan medlemsstat i Europeiska union-
en, i Turkiet eller i en stat som hör till Europeiska frihandelssammanslutningen och som är 
part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet likställs med fartyg som uppfyller 
de isklassbestämmelser som Transport- och kommunikationsverket har utfärdat med stöd av 4 
§ 1 mom., förutsatt att fartyget är lika säkert som ett fartyg som uppfyller isklassbestämmel-
serna i Finland.

7 §

Bestämmande och fastställande av isklass

Ett fartygs isklass bestäms på basis av den klassbeteckning som ett godkänt klassificerings-
sällskap utfärdat för fartyget och den motsvarighetsförteckning som fastställts av Transport-
och kommunikationsverket med stöd av 4 § 2 mom. Verket gör på basis av redarens anmälan 
en anteckning om fartygets isklass i sitt isklassregister.
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Om ett fartyg saknar klassbeteckning utfärdat av ett godkänt klassificeringssällskap, faststäl-
ler Transport- och kommunikationsverket fartygets isklass på redarens ansökan med hjälp av 
den metod som avses i 4 § 1 mom. eller 5 § eller i överensstämmelse med isklassbestämmel-
serna i en stat som avses i 6 §. Redaren ska ge verket de uppgifter och utredningar som behövs 
för fastställande av isklass. Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrif-
ter om de uppgifter och utredningar som behövs. Verket gör en anteckning om isklass i sitt is-
klassregister.

Anteckningen om ett fartygs isklass i isklassregistret är i kraft så länge fartygets klassbe-
teckning eller de omständigheter som utgör grund för fastställande av isklassen inte förändras. 
Om fartygets klassbeteckning eller de omständigheter som utgör grund för fastställande av far-
tygets isklass förändras, ska redaren underrätta Transport- och kommunikationsverket, som 
gör en anteckning om fartygets nya isklass i isklassregistret eller vid behov fastställer en ny 
isklass för fartyget med stöd av 2 mom. och gör en anteckning om det i isklassregistret.

8 §

Isklass som avviker från isklassbestämmelserna

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett fartygs isklass eller isgångsegenskaper 
väsentligt avviker från vad som förutsätts i de bestämmelser som nämns i 4 §, kan Transport-
och kommunikationsverket för bestämmande av fartygets isklass begära tilläggsuppgifter och 
utredningar eller göra en inspektion på fartyget och på basis av uppgifterna och utredningarna 
eller resultatet av inspektionen bestämma fartygets isklass. Inspektionsrätten utsträcker sig 
dock inte till utrymmen som omfattas av hemfriden.

Redaren ska utan dröjsmål tillställa Transport- och kommunikationsverket de uppgifter och 
utredningar som avses i 1 mom.

9 §

Återkallande av isklass och fastställande av ny isklass

Om ett fartyg har skadats eller konstruktionens skick av någon annan orsak har blivit sämre, 
ska Transport- och kommunikationsverket vid behov återkalla den isklass som fastställts för 
fartyget och fastställa en ny lägre isklass som motsvarar fartygets förmåga att gå i is och kon-
struktionens skick.

Redaren ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla en isskada eller en annan 
skada som försämrar fartygets skick.

10 §

Isbrytarassistans

Trafikledsverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans på finskt vattenområde då isför-
hållandena kräver det. Assistansen omfattar de hamnar som Trafikledsverket utsett till vinter-
hamnar och andra platser som Trafikledsverket bestämmer särskilt. I hamnområdena svarar 
respektive hamn för assistansen.

Trafikledsverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans även utanför finskt vattenområde, 
om assistans till eller från finska hamnar behövs för att trygga Finlands utrikeshandel eller om 
den baserar sig på ett samarbetsavtal med en annan stat.

Trafikledsverket kan av säkerhetsskäl eller på grund av prioriteringar i trafiken begränsa is-
brytarassistansen i fråga om ett område eller en hamn. Trafikledsverket beslutar om begräns-
ningar i assistansen utifrån väderleks- och isförhållandena samt fartygets isklass och dödvikt. 
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Trafikledsverket kan även beakta fartygets maskineffekt och den lastmängd fartyget transpor-
terar, om särskilt svåra isförhållanden kräver det.

Trafikledsverket kan på ansökan i enskilda fall bevilja ett fartyg rätt till isbrytarassistans till 
en hamn eller ett område till vilka assistansen har begränsats enligt 3 mom., om

1) isförhållandena tillfälligt är lättare,
2) det är fråga om en specialtransport, brådskande fall av energiförsörjning eller risk för att 

produktionen i en fabrik kan stanna upp,
3) fartyget i övrigt vore berättigat till assistans men dess dödvikt ligger högst fem procent 

under föreskriven dödvikt, eller
4) fartygets resa redan har börjat den dag då begränsningarna i assistansen höjdes och farty-

gets ankomst inte blir väsentligt försenad från den tidpunkt då de tidigare begränsningarna i 
assistansen var i kraft.

10 a §

Isbrytningstjänster

Trafikledsverket ska beställa de isbrytningstjänster som behövs inom hela landet. Vid upp-
handlingsförfarandet tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Trafikledsverket kan ålägga en leverantör av isbrytningstjänster med betydande marknadsin-
flytande att tillhandahålla isbrytningstjänster i en situation då tjänsterna inte kan ordnas genom 
upphandlingsförfarande.

När tjänsteleverantören tillhandahåller de isbrytningstjänster som avses i 2 mom. ska de 
principer som avses i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som tilläm-
pas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse följas när ersättningen för tjänsterna bestäms.

11 §

Avgifter för beslut

För beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat om fastställande av ett fartygs 
isklass och beslut som Trafikledsverket fattat om en avvikelse enligt 10 § 4 mom. tas en avgift 
ut enligt vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

12 §

Ändringssökande

Beslut av Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ).

Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i avgift som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets beslut om faststäl-
lande av isklass och Trafikledsverkets beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. får sökas enligt 
11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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13.

Lag

om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2, 6–24, 

27–34, 36–68, 70, 71, 73–77, 79–84, 92 och 93 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011, 897/2014, 474/2016, 483/2017 

och 629/2017, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 910/2011, 33, 58, 59, 61, 83 och 93 § 
sådana de lyder i lag 879/2014, 36, 39, 41 och 42 § sådana de lyder i lag 910/2011, 37 och 53 
§ sådana de lyder delvis ändrade i lag 474/2016, 38 och 65 § sådana de lyder delvis ändrade i 
lag 879/2014, 57 § sådan den lyder i lagarna 879/2014 och 629/2017, 70 § sådan den lyder i 
lag ( / ) samt 77 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ), som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med
1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv 

till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,
2) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhets-

bestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,
3) MARPOL 73/78-konventionen protokollet av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års inter-

nationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg jämte ändringar,
4) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om Östersjöområdets marina miljö (FördrS 

2/2000) och dess bilagor jämte ändringar,
4 a) barlastvattenkonventionen den år 2004 ingångna internationella konventionen om kon-

troll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, med senare ändringar, 
5) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i In-

ternationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36(63) 
(1994 HSC-koden) av den 20 maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97(73) 
(2000 HSC-koden) av den 5 december 2000, jämte ändringar,

6) fiskefartygsdirektivet rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsreg-
ler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver, sådant det lyder ändrat genom 
kommissionens direktiv 99/19/EG och 2002/35/EG samt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2002/84/EG och förordning (EG) nr 219/2009,

7) Torremolinosprotokollet det 1993 upprättade protokoll jämte ändringar som hänför sig till 
1977 års internationella konvention om säkerheten på fiskefartyg,

8) koden för specialfartyg säkerhetskoden för specialfartyg i IMO:s generalförsamlings reso-
lution A.534(13) av den 17 november 1983 samt i sjösäkerhetskommitténs resolution 
MSC.266(84) av den 13 maj 2008, jämte ändringar,

9) klassificeringssällskapsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG om 
gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar till-
syn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, med senare 
ändringar,  

10) lastlinjekonventionen 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) 
jämte ändringar,
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11) Östersjölastlinjeöverenskommelsen överenskommelsen mellan Republiken Finlands re-
gering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (För-
drS 26/1988),

12) skeppsmätningskonventionen 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (För-
drS 31/1982),

13) sjöarbetskonventionen konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),  
13 a) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och di-
rektiv 2009/16/EG,  

14) fartyg färdmedel och anordningar som vilar på och är avsedda för färd på vatten,
15) yrkesbåt ett fartyg med en längd på minst 5,5 men under 24 meter som används för att 

utöva yrke eller idka näring,  
16) specialfartyg ett mekaniskt självgående fartyg som utöver besättningsmedlemmarna 

medför fler än tolv personer med specialuppdrag ombord och som används för vetenskaplig 
forskning, sjöpersonalutbildning, kabelläggning, sjöräddning av fartyg och annan egendom el-
ler för något annat motsvarande specialändamål, dock inte fartyg som används som vanliga 
passagerarfartyg,

17) fritidsbåt varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ eller framdriv-
ningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5–24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade 
standarder; med fritidsbåt avses dock inte ett fartyg som hyrs ut bemannat eller obemannat,

18) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vatten le-
vande naturresurser, i kommersiellt syfte,

19) passagerarfartyg fartyg som används för handelssjöfart och medför fler än tolv passage-
rare; med passagerare avses alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besätt-
ningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta 
ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

20) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-
lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I 
till non-SOLAS-direktivet,

21) höghastighetsfartyg ett höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i bila-
gan till SOLAS-konventionen,

22) höghastighetspassagerarfartyg höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel 
X i bilagan till SOLAS-konventionen, vilka medför fler än tolv passagerare; som höghastig-
hetspassagerarfartyg betraktas inte i 38 punkten avsedda passagerarfartyg av klass B, C eller D 
som används på inrikes resor, om deras deplacement vid konstruktionsvattenlinjen är mindre 
än 500 kubrikmeter och deras maximihastighet, enligt definitionen i punkt 1.4.30 i koden för 
höghastighetsfartyg, understiger 20 knop,

23) pråm fartyg med en längd på minst 12 meter som saknar eget framdrivningsmaskineri; 
minimilängden gäller inte pråmar som används för arbete under vattenytan,  

24) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och ut-
släppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade 
eller obemannade och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare; dock inte 
en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med 
motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en vattenskoter och 
inte heller en roddbåt, (7.11.2014/879)

25) lastfartyg andra än i 15–24 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter,  
26) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för transport 

av flytande last i bulk,
27) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldju-

pet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens 
mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade med styrlastig-
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het ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; i fråga 
om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd,

28) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fastställts en-
ligt formeln i bilaga I till skeppsmätningskonventionen; bruttodräktigheten för en fast kombi-
nation som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för 
dessa,

29) nettodräktighet den i fartygets mätbrev angivna nettodräktighet som har fastställts enligt 
formeln i bilaga I till skeppsmätningskonventionen; nettodräktigheten för en fast kombination 
som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda nettodräktigheten för dessa,

30) internationellt lastmärke ett lastmärke i enlighet med lastlinjekonventionen,
31) östersjölastmärke ett lastmärke i enlighet med Östersjölastlinjeöverenskommelsen,
32) fiskefartygs klasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskrider 15 

meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter hör till klass 
II samt fartyg med en längd av minst 24 meter till klass III,

33) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter,
34) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska 

hamnar; den internationella farten indelas i fyra fartområden som följer:
a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska viken 

och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig bredd, som gräns 
mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna 
vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 
64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte i västligare än 12° västlig 
längd, sydligare än 30° nordlig bredd eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatrafik.
35) internationell resa en resa till sjöss från en hamn i Finland till en hamn utanför Finland, 

eller omvänt,
36) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal 

och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj och Vi-
borg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre 
skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyd-
dade farledsavsnitt i den inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt 
utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsområden vid inrikes fart,
37) inrikes resa en resa på finskt havsområde från en finsk hamn till en annan finsk hamn el-

ler tillbaka till samma finska hamn,
38) klassificering av passagerarfartyg passagerarfartygsklasser för passagerarfartyg som 

omfattas av non-SOLAS-direktivet beroende på vilket havsområde de trafikerar:
a) passagerarfartyg i klass A ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får 

användas också utanför det område som trafikeras av fartyg i klasserna B, C och D,
b) passagerarfartyg i klass B ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, 

också inom det område som trafikeras av fartyg i klasserna C och D, under vilka fartyget ald-
rig befinner sig mer än 20 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan 
ta sig i land,

c) passagerarfartyg i klass C ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, 
också inom det område som trafikeras av fartyg i klass D, på havsområden där sannolikheten 
för en signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårspe-
riod för åretrunttrafik eller under en särskild begränsad period av året för trafik uteslutande 
under en sådan period och där fartyget aldrig befinner sig mer än 15 sjömil från en skyddad 
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plats eller mer än 5 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i
land,

d) passagerarfartyg i klass D ett passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor på 
havsområden där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre 
än 10 procent, under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en särskild begränsad period 
av året för trafik uteslutande under en sådan period och där fartyget aldrig befinner sig mer än 
6 sjömil från en skyddad plats eller mer än 3 sjömil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje 
där nödställda kan ta sig i land,

39) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av 
Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön 
och Bottniska viken norr om breddgraden 59 00 N, och fångstområde III de övriga havsområ-
dena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige vid Skagens 
breddgrad 57 44,8 N,

40) vintertrafik gång i nybruten isränna eller gång med ansatser i fast is,
41) klassificeringssällskapsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner 
och utövar tillsyn av fartyg,  

42) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt klassifice-
ringssällskapsförordningen och med vilket Transport- och kommunikationsverket har slutit 
avtal om besiktningsbemyndigande,  

43) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra 
personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med 
redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor 
med anknytning till fartygets fartygssäkerhet.

6 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav

Ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för SOLAS-konventionen ska uppfylla de 
krav på konstruktioner och utrustning samt arrangemang för dessa som i konventionen upp-
ställs för fartyget. Vid fartygets drift ska iakttas de funktionella krav som uppställs i SOLAS-
konventionen i syfte att säkerställa fartygssäkerheten.

Ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för SOLAS-konventionen ska uppfylla de 
förpliktande bestämmelser enligt koderna i anslutning till SOLAS-konventionen som gäller 
fartygs konstruktioner, utrustning och arrangemang för dessa.

Utöver vad som anges i SOLAS-konventionen ska ett fartyg som omfattas av konventionen 
uppfylla kraven enligt de regler som ett erkänt klassificeringssällskap utarbetat om fartygets 
skrov, maskineri samt elektriska och automatiska anläggningar eller motsvarande föreskrifter 
som meddelats av Transport- och kommunikationsverket.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på fartygssäkerheten kan Transport- och kommuni-
kationsverket meddela närmare tekniska föreskrifter om de tekniska och funktionella kraven 
enligt SOLAS-konventionen, i första hand med tillämpning av IMO:s anvisningar och re-
kommendationer, samt godkänna säkerhetskonstruktioner, säkerhetssystem och säkerhetsut-
rustning enligt SOLAS-konventionen.

7 §

Eftergifter

För ett fartyg som i vanliga fall inte används i internationell fart men som undantagsvis 
måste göra en internationell resa kan Transport- och kommunikationsverket medge eftergifter 
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från bestämmelserna i SOLAS-konventionen, om fartyget uppfyller de säkerhetskrav som är 
tillräckliga med hänsyn till den tänkta resans längd och beskaffenhet samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i SOLAS-konventionen kan Transport- och kommuni-
kationsverket dessutom för ett sådant fartyg vars konstruktion inrymmer nya slags komponen-
ter medge eftergifter i fråga om utrustningskraven avseende säker navigering, om tillämpning-
en av kraven allvarligt skulle försvåra forskningsarbetet för att utveckla komponenter av detta 
slag och möjligheterna att installera dem för bruk på fartyg i internationell fart.

8 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att vissa tillbehör, utrustning eller appara-
ter som avviker från kraven i SOLAS-konventionen installeras i ett fartyg, att ämnen som av-
viker från kraven i konventionen används på fartyget eller att arrangemang som avviker från 
kraven i konventionen tillämpas i fartyget, om Transport- och kommunikationsverket utifrån 
utförda tester eller på något annat sätt har konstaterat att tillbehören, utrustningen, apparaten, 
materialet och det särskilda arrangemanget är minst lika effektiva som de som föreskrivs i 
SOLAS-konventionen.

Under de förutsättningar som anges i SOLAS-konventionen kan Transport- och kommuni-
kationsverket besluta att tillbehör, utrustning, apparater, material eller ett särskilt arrangemang 
i anslutning till ett fartyg i ett enskilt fall kan ersättas på något annat sätt än vad som anges i 
SOLAS-konventionen.

9 §

Eftergifter som gäller tekniska säkerhetskrav

I de fall som anges i SOLAS-konventionen kan Transport- och kommunikationsverket, un-
der de förutsättningar som anges i SOLAS-konventionen, medge eftergifter för enskilda fartyg 
eller fartygsklasser i fråga om de krav som ställs på fartygets eller fartygsklassens konstrukt-
ioner, utrustning eller arrangemangen för dessa.

10 §

Alternativt arrangemang för säkerhetsarrangemangen för ett fartyg

Transport- och kommunikationsverket kan för ett enskilt fartyg godkänna att säkerhetsar-
rangemangen för ett fartyg genomförs på ett annat sätt än vad som anges i SOLAS-
konventionen, om man på detta sätt uppnår minst samma säkerhetsnivå som när reglerna en-
ligt SOLAS-konventionen iakttas.

11 §

Avvikelser, eftergifter och likvärdigheter som gäller säkerhetskrav för navigering

Transport- och kommunikationsverket meddelar i enlighet med kapitel V i bilagan till SO-
LAS-konventionen föreskrifter om i vilken omfattning reglerna 15–28 i kapitel V i bilagan till 
SOLAS-konventionen ska tillämpas på fartyg med en bruttodräktighet under 150 och på såd-
ana fartyg med en bruttodräktighet under 500 som uteslutande navigerar i skyddade kustvatten 
eller i inre farvatten i Finland. Transport- och kommunikationsverket meddelar även föreskrif-
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ter om till vilka delar reglerna i kapitel V i bilagan till SOLAS-konventionen ska tillämpas på 
fartyg i inrikes fart.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela föreskrifter i enlighet med kapitel V i 
bilagan till SOLAS-konventionen om allmänna avvikelser från kraven på navigationsutrust-
ning för fartyg som saknar mekanisk framdrivning.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov medge partiella eller villkorliga efter-
gifter från säkerhetskraven för navigering eller likvärdigheter enligt kapitel V i bilagan till 
SOLAS-konventionen när ett fartyg används på en resa där den största distansen från fartyget 
till land, resans längd och beskaffenhet, frånvaron av kända navigationsrisker och andra om-
ständigheter som påverkar säkerheten är sådana att det vore oändamålsenligt eller onödigt att 
tillämpa SOLAS-konventionen fullt ut. Transport- och kommunikationsverket ska då ta hän-
syn till hur eftergifterna och likvärdigheterna eventuellt inverkar på övriga fartygs säkerhet.

12 §

Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg

Redaren eller dennes ombud ska för höghastighetsfartyg ansöka om trafiktillstånd enligt den 
säkerhetskod för höghastighetsfartyg som avses i SOLAS-konventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja och vid behov återkalla trafiktillstånd för 
höghastighetsfartyg enligt säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, på de grunder som anges i 
koden.

13 §

Information till IMO

Transport- och kommunikationsverket ska informera IMO om eftergifter beviljade enligt 7 § 
2 mom., alternativa arrangemang godkända enligt 10 § samt om partiella eller villkorliga ef-
tergifter eller likvärdigheter beviljade enligt 11 § 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska informera IMO om i 8 § 1 mom. avsedda beslut 
om likvärdighet samt lämna en rapport om utförda undersökningar.

14 §

Klassificering av passagerarfartyg

Passagerarfartyg som omfattas av tillämpningsområdet för non-SOLAS-direktivet delas in i 
klasserna A, B, C och D i enlighet med non-SOLAS-direktivet beroende på vilket havsområde 
de trafikerar.

Transport- och kommunikationsverket bestämmer närmare gränserna för de havsområden 
som avses i 1 mom.

Vid tillämpning av bestämmelserna och föreskrifterna om radiokommunikation definieras 
havsområdena i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV till SOLAS-konventionen.

15 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav

Ett passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet ska uppfylla de tekniska säker-
hetskrav som i non-SOLAS-direktivet uppställs för det.
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Utöver vad som anges i non-SOLAS-direktivet ska ett fartyg som omfattas av direktivet 
uppfylla kraven enligt de regler som ett erkänt klassificeringssällskap utarbetat om fartygets 
skrov, maskineri samt elektriska och automatiska anläggningar eller motsvarande föreskrifter 
som meddelats av Transport- och kommunikationsverket.

För genomförande av non-SOLAS-direktivet meddelar Transport- och kommunikationsver-
ket närmare föreskrifter om fartygs tekniska säkerhet.

16 §

Ytterligare säkerhetskrav

För säkerställande av en tillräcklig nivå med tanke på fartygssäkerheten kan Transport- och 
kommunikationsverket meddela närmare tekniska föreskrifter om omständigheter kring den 
tekniska säkerheten för passagerarfartyg som omfattas av tillämpningsområdet för non-
SOLAS-direktivet, om det på grund av klimat- och väderleksförhållanden eller andra särskilda 
lokala förhållanden är nödvändigt att förbättra säkerhetskraven enligt direktivet.

17 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan meddela föreskrifter enligt vilka det är tillåtet att 
tillämpa regler som motsvarar reglerna i bilaga I till non-SOLAS-direktivet, om de motsva-
rande reglerna är minst lika effektiva som reglerna i bilaga I.

18 §

Eftergifter

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter enligt 
vilka passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet medges eftergifter från vissa 
särskilda krav enligt direktivet när de används för inrikes resor.

Transport- och kommunikationsverket ska förena eftergiften med driftkrav enligt non-
SOLAS-direktivet genom vilka det säkerställs att säkerhetsnivån för fartyget inte blir lägre.

19 §

Trafiktillstånd för höghastighetspassagerarfartyg

Redaren eller dennes ombud ska för höghastighetspassagerarfartyg ansöka om trafiktillstånd 
enligt den säkerhetskod för höghastighetsfartyg som avses i non-SOLAS-direktivet.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja och vid behov återkalla trafiktillstånd för 
höghastighetspassagerarfartyg enligt den säkerhetskod för höghastighetsfartyg som avses i 
non-SOLAS-direktivet, på de grunder som anges i koden.

20 §

Information till kommissionen

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart informera Europeiska gemenskaper-
nas kommission om de åtgärder som avses i 16-18 §.
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21 §

Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsområdet för fiskefartygsdirektivet

Ett fiskefartyg som omfattas av tillämpningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska uppfylla 
de tekniska säkerhetskrav som i fiskefartygsdirektivet och i övriga direktiv uppställs för farty-
get i fråga. Fartyget ska också uppfylla kraven enligt Torremolinosprotokollet så som anges i 
fiskefartygsdirektivet.

Utöver vad som anges i fiskefartygsdirektivet ska vid konstruktion, byggande och underhåll 
av skrov, huvud- och hjälpmaskineri samt elektriska och automatiska anläggningar på ett fis-
kefartyg iakttas de föreskrifter som fastställts för klassificering av en erkänd organisation eller 
motsvarande föreskrifter som meddelats av Transport- och kommunikationsverket.

För genomförande av fiskefartygsdirektivet och övriga direktiv meddelar Transport- och 
kommunikationsverket närmare föreskrifter om fiskefartygs tekniska säkerhet.

Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket i enskilda fall medge undantag 
från kraven enligt fiskefartygsdirektivet, om undantaget inte försämrar fartygssäkerheten.

Under de förutsättningar som anges i fiskefartygsdirektivet kan Transport- och kommunikat-
ionsverket besluta att tillbehör, utrustning, apparater, material och särskilda arrangemang i en-
skilda fall kan betraktas som likvärdiga enligt vad som annars förutsätts i fiskefartygsdirekti-
vet.

22 §

Specialfartyg

Ett specialfartyg som omfattas av någondera koden för specialfartyg ska uppfylla de tek-
niska säkerhetskrav som i koden uppställts för fartyget i fråga.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på fartygssäkerheten kan Transport- och kommuni-
kationsverket meddela närmare tekniska föreskrifter om de tekniska kraven för specialfartyg i 
enlighet med IMO:s anvisningar och rekommendationer.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall medge undantag från bestämmel-
serna i koden för specialfartyg, om det är fråga om en enstaka resa i skyddade kustvatten och 
fartyget uppfyller de säkerhetskrav som är tillräckliga med hänsyn till den tänkta resans längd 
och karaktär samt farvattnet.

För ett fartyg som i vanliga fall inte används som specialfartyg men som undantagsvis gör 
en resa som specialfartyg kan Transport- och kommunikationsverket medge eftergifter från 
bestämmelserna i koden för specialfartyg, om fartyget uppfyller de säkerhetskrav som är till-
räckliga med hänsyn till den tänkta resans längd och karaktär samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i koden för specialfartyg kan Transport- och kommuni-
kationsverket besluta att tillbehör, utrustning, apparater, material och särskilda arrangemang i 
enskilda fall kan betraktas som likvärdiga enligt vad som annars förutsätts i koden för special-
fartyg.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hur koden för specialfartyg 
ska tillämpas på specialfartyg med en bruttodräktighet under 500.

23 §

Övriga fartyg

För andra än i 21 och 22 § avsedda fartyg meddelar Transport- och kommunikationsverket 
närmare tekniska föreskrifter för uppfyllande av de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § och 
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för säkerställande av en tillräcklig nivå med hänsyn till fartygssäkerheten. Föreskrifterna kan 
gälla fartygets

1) konstruktion och utrustning,
2) stabilitet,
3) huvud- och hjälpmaskineri, anordningar och system,
4) navigationsutrustning,
5) navigationsljus samt kommunikations- och signalutrustning,
6) radioutrustning,
7) brandsäkerhet,
8) livräddningsanordningar,
9) elinstallationer och elektriska anläggningar,
10) andra motsvarande tekniska omständigheter.
Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket i enskilda fall medge avvikel-

ser från de föreskrifter som avses i 1 mom., om fartygssäkerheten inte försämras väsentligt.

24 §

Specialkrav i fråga om den förliga porten på ro-ro-fartyg

Den förliga ramp som leder till bildäcket på finska ro-ro-fartyg och utländska ro-ro-
passagerarfartyg som går i reguljär trafik från eller till en hamn i Finland ska till konstruktion 
och arrangemang vara sådan att den inte skadas om den förliga bordläggningsporten går sön-
der eller lossnar.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter om kon-
struktion och arrangemang i fråga om den förliga rampen.

27 §

Fartyg i internationell fart

Ett fartyg i internationell fart ska uppfylla kraven enligt bestämmelserna i lastlinjekonvent-
ionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen.

Fartyget ska ha ett internationellt lastmärke och ett internationellt lastlinjecertifikat eller ett 
östersjölastmärke och ett östersjölastlinjecertifikat eller ett internationellt dispenscertifikat så 
som bestäms i lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter för ge-
nomförande av lastlinjekonventionen och Östersjölastlinjeöverenskommelsen.

28 §

Fartyg i inrikes fart

Ett passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet ska uppfylla de lastlinjekrav 
som uppställs i non-SOLAS-direktivet.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 meter ska ha ett 
lastmärke för inrikes fart och ett nationellt lastlinjecertifikat som anger hur djupt fartyget får 
lastas. Om fartyget har ett internationellt lastmärke och lastlinjecertifikat eller ett östersjölast-
märke och ett östersjölastlinjecertifikat, behövs det inte något särskilt lastmärke för inrikes fart 
eller något nationellt lastlinjecertifikat.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes fart med en längd över 15 meter men under 24 
meter ska ha ett sådant fribord som med hänsyn till farvattnets karaktär kan anses tryggt. För 
fartyg som avses i detta moment kan Transport- och kommunikationsverket vid behov be-
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stämma ett lastmärke för inrikes fart och utfärda ett nationellt lastlinjecertifikat, om det med 
hänsyn till av fartygets användningsändamål och fartområdet behövs för att säkerställa säker 
drift av fartyget.

För genomförande av non-SOLAS-direktivet meddelar Transport- och kommunikationsver-
ket närmare föreskrifter om lastlinjerna för passagerarfartyg i inrikes fart som omfattas av 
non-SOLAS-direktivet. Transport- och kommunikationsverket meddelar också närmare tek-
niska föreskrifter om krav i fråga om konstruktion för övriga fartyg i inrikes fart samt om fri-
bord och uträknandet av det. Dessutom meddelar Transport- och kommunikationsverket när-
mare tekniska föreskrifter om mått, placering och utmärkning av lastmärket för inrikes fart 
och de linjer som används i förening med lastmärket.

29 §

Eftergifter

För ett finskt fartyg med nya typer av lösningar kan Transport- och kommunikationsverket 
medge eftergifter från de bestämmelser i lastlinjekonventionen som om de tillämpas, i bety-
dande grad kan hindra forskning för att vidareutveckla dessa nya typer av lösningar och hindra 
ibruktagandet av dem på fartyg som används på internationella resor. Ett fartyg av detta slag 
ska dock uppfylla de säkerhetskrav som med hänsyn till den totala säkerheten är tillräckliga 
för den drift som fartyget är avsett för.

För ett finskt fartyg som i vanliga fall inte används i internationell fart men som undantags-
vis gör en internationell resa kan Transport- och kommunikationsverket medge eftergifter från 
bestämmelserna enligt lastlinjekonventionen, om fartyget uppfyller säkerhetskrav tillräckliga 
med hänsyn till den tänkta resans längd och karaktär samt farvattnet.

Transport- och kommunikationsverket ska informera IMO om eftergifter enligt 1 och 2 
mom.

30 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att vissa tillbehör, en viss utrustning eller 
en viss apparat installeras i ett finskt fartyg eller att ett visst material används eller ett särskilt 
arrangemang tillämpas på fartyget som är annorlunda än vad som krävs i lastlinjekonvention-
en, om Transport- och kommunikationsverket utifrån utförda tester eller på något annat sätt 
har konstaterat att tillbehören, utrustningen, apparaten, materialet och det särskilda arrange-
manget är minst lika ändamålsenliga som de som föreskrivs i lastlinjekonventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska informera IMO om i 1 mom. avsedda beslut som 
gäller fartyg i internationell fart samt lämna en rapport om utförda undersökningar.

31 §

Avvikelser från lastlinjebestämmelserna i inrikes fart

Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket i enskilda fall medge avvikel-
ser från lastlinjebestämmelserna för inrikes fart när det gäller andra fartyg än passagerarfartyg 
som omfattas av non-SOLAS-direktivet, om fartygssäkerheten inte försämras väsentligt.

32 §

Ansökan om bestämmande av lastmärke
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Ett finskt fartygs redare eller dennes ombud ska lämna in en skriftlig ansökan om bestäm-
mande av lastmärkets placering till Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap som befullmäktigats av Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de uppgifter som ska fogas
till ansökan, ansökningstidpunkten och ordnandet av bestämmande av lastmärke.

33 §

Bestämmande av lastmärke samt lastlinjecertifikat

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap bestämmer 
placeringen av ett lastmärke och utfärdar ett lastlinjecertifikat. I fråga om inrikes fart bestäms 
placeringen av ett lastmärke och utfärdas lastlinjecertifikat för ett eller flera fartområden för 
inrikes fart.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap kan på basis av 
den placering av ett lastmärke som verket eller sällskapet bestämt utfärda ett interimistiskt 
lastlinjecertifikat för ett fartyg för högst fem månader.

Om fartygets namn eller hemort ändras eller uppgifterna om fartyget ändras på något annat
sätt som påverkar uppgifterna i lastlinjecertifikatet, ska redaren eller dennes ombud utan 
dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt lastlinjecertifikat hos Transport- och kommunikations-
verket eller hos ett erkänt klassificeringssällskap.

34 §

Ändring av fartyg efter bestämmandet av lastmärke

Om ett fartyg efter bestämmandet av lastmärke har ändrats så att fartygets fribord kan på-
verkas, får fartyget inte användas förrän redaren eller dennes ombud har anmält ändringen till 
Transport- och kommunikationsverket eller ett av Transport- och kommunikationsverket be-
myndigat erkänt klassificeringssällskap och när ett nytt fribord har bestämts för fartyget.

36 §

Besiktningsförrättare

Transport- och kommunikationsverket utför besiktning av finska fartyg. Transport- och 
kommunikationsverket kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap att utföra en besikt-
ning partiellt eller helt. Ett klassificeringssällskap som bemyndigats av Transport- och kom-
munikationsverket ska ha ett ombud som har hemort i Finland och som för klassificeringssäll-
skapets talan inför domstol och andra myndigheter.

Transport- och kommunikationsverket ska samarbeta med det erkända klassificeringssäll-
skap som det bemyndigat i utformningen av klassificeringssällskapets regler och förfaranden 
och samråda med klassificeringssällskapet för att uppnå en enhetlig tolkning av de internat-
ionella konventionerna.

Transport- och kommunikationsverket kan ge en besiktningsman som det utsett och som inte 
är anställd hos Transport- och kommunikationsverket i uppdrag att partiellt eller helt utföra en 
besiktning av ett fartyg i inrikes fart.

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Transport- och kommunikationsverket anlita ett sådant 
anmält organ som avses i 11 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbå-
tar.
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37 §

Besiktning som utförts av myndigheter i andra stater

Transport- och kommunikationsverket kan begära att en myndighet i en stat som är för-
dragsslutande part i SOLAS-konventionen, MARPOL 73/78-konventionen, lastlinjekonvent-
ionen eller barlastvattenkonventionen utför någon annan än en första besiktning. En sådan be-
siktning är likvärdig med en i detta kapitel avsedd besiktning.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en avtalspart till de konventioner som nämns i 1 mom. 
kan besiktas i Finland, om en behörig myndighet i fartygets flaggstat anhåller om detta hos 
Transport- och kommunikationsverket.

38 §

Utsedda besiktningsmän

En utsedd besiktningsman ska ha sådan behörighet att han eller hon kan utföra besiktningar 
på behörigt sätt. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för utsedda besiktningsmän 
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda besiktningsmän utses för viss tid, högst fem år. Utnämnings-
brevet ska kunna förnyas på ansökan om sökanden kan visa att han eller hon har bibehållit sin 
behörighet.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla utnämningsbrevet för en utsedd besikt-
ningsman, om

1) den utsedda besiktningsmannen inte längre i fråga om kunskaper och färdigheter uppfyll-
ler villkoren för erhållande av utnämningsbrev, eller

2) den utsedda besiktningsmannen allvarligt eller upprepade gånger bryter mot denna lag el-
ler de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Den utsedda besiktningsmannen ska höras innan utnämningsbrevet återkallas.
I de fall som avses i 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket ålägga den utsedda 

besiktningsmannen att genast återlämna sitt utnämningsbrev till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för viss tid. Tiden räknas från det att personen i fråga 
har delgetts beslutet eller senast från det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

39 §

Avtal om besiktningsbemyndigande

Transport- och kommunikationsverket ska ingå ett skriftligt avtal med de erkända klassifice-
ringssällskap som verket bemyndigar att utföra besiktningar. Avtal om besiktningsbemyndi-
gande ska innehålla bestämmelser om åtminstone de omständigheter som anges i artikel 5.2 i 
klassificeringssällskapsdirektivet. Finsk lag ska tillämpas på avtalet.

40 §

Vägran att utfärda ett besiktningsbemyndigande

Om Transport- och kommunikationsverket bemyndigar ett erkänt klassificeringssällskap i 
enlighet med 39 §, kan det inte vägra att bemyndiga ett annat erkänt klassificeringssällskap 
som har hemvist inom Europeiska unionens område att utföra besiktningar, om det inte finns 
grundad anledning till att begränsa klassificeringssällskapens antal.
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41 §

Återkallande av ett besiktningsbemyndigande

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett besiktningsbemyndigande, om er-
kännandet av klassificeringssällskapet har återkallats i enlighet med artikel 7 i klassificerings-
sällskapsförordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan dra in eller återkalla ett besiktningsbemyndi-
gande, om klassificeringssällskapet trots Transport- och kommunikationsverkets anmärkning 
eller varning i väsentlig grad eller upprepade gånger försummar sin skyldighet att utföra be-
siktning i enlighet med det avtal som avses i 39 §.

42 §

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att ett erkänt klassificeringssällskap 
sköter sina uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § och uppfyller kriterierna i bilagan till 
klassificeringssällskapsförordningen. Transport- och kommunikationsverket ska utföra en in-
spektion vartannat år och rapportera om inspektionerna till Europeiska kommissionen.

Transport- och kommunikationsverket ska lämna Europeiska kommissionen och medlems-
staterna i Europeiska unionen de anmälningar som avses i klassificeringssällskapsdirektivet.

43 §

Ansökan om och ordnande av besiktning

Redaren eller dennes ombud ska skriftligen hos Transport- och kommunikationsverket an-
söka om första besiktning av ett nytt fartyg och av ändringsarbeten på ett existerande fartyg 
samt om godkännande av ritningar och planer i anslutning till dessa.

Ansökan om andra än i 1 mom. avsedda besiktningar ska göras skriftligen hos Transport-
och kommunikationsverket eller hos en utsedd besiktningsman.

Redaren eller dennes ombud kan hos ett erkänt klassificeringssällskap som bemyndigats av 
Transport- och kommunikationsverket ansöka om besiktningar som Transport- och kommuni-
kationsverket bemyndigat klassificeringssällskapet i fråga att utföra.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de uppgifter som ska fogas 
till de ansökningar som avses i 1 och 2 mom., om ansökningstidpunkten och om ordnandet av 
besiktningar.

44 §

Förrättande av besiktning

Redaren ska se till att fartyget besiktas och avtala med Transport- och kommunikationsver-
ket eller med ett erkänt klassificeringssällskap som bemyndigats av Transport- och kommuni-
kationsverket eller med en utsedd besiktningsman om tid och plats för besiktningen.

Fartygets befälhavare ska se till att det på fartyget, innan besiktningen inleds, har vidtagits 
sådana förberedande åtgärder som krävs för att besiktningen ska kunna utföras systematiskt 
och utan dröjsmål samt ställa tillräckligt med personal till besiktningsförrättarens förfogande.

Besiktningen ska förrättas så att den medför minsta tänkbara olägenhet och dröjsmål för far-
tyget.
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45 §

Besiktningsslag

Sjösäkerhetsbesiktningar som utförs på fartyg är första besiktning, förnyad besiktning, peri-
odisk besiktning, mellanliggande besiktning och årlig besiktning.

Första besiktningen omfattar ingående inspektion av fartygets konstruktion, maskineri och 
utrustning, utvändig inspektion av fartygets botten och den första periodiska inspektionen av 
tryckbärande anordningar.

Förnyad besiktning omfattar inspektion av fartygets konstruktion och utrustning samt utvän-
dig inspektion av fartygets botten.

Vid periodisk besiktning kontrolleras att brandsäkerhetsarrangemangen samt släckningsan-
ordningar, livräddningsutrustning och livräddningsarrangemang, radioutrustning, navigations-
utrustning, lotslejdare, lotshissar jämte arrangemang samt andra anordningar som förutsätts i 
SOLAS-konventionen är i skick och lämpliga med beaktande av fartområdena för fartyget.

Vid mellanliggande besiktning säkerställs att fartygets konstruktion, pannor, tryckbärande 
anordningar, maskinerier jämte utrustning, manöveranordningar och därtill hörande styrsy-
stem och elektriska anordningar är i gott skick. I den mellanliggande besiktningen ingår dessu-
tom utvändig inspektion av fartygets botten.

Vid årlig besiktning kontrolleras genom okulär granskning att fartygets konstruktion, ma-
skineri och utrustning har underhållits så att vid föregående besiktning konstaterad sjövärdig-
het har bevarats och att sådan utrustning eller sådana anordningar ombord på fartyget som 
krävs i ett beslut av Transport- och kommunikationsverket inte utan tillstånd har avlägsnats el-
ler bytts ut.

46 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfattas av SOLAS-konventionen

Ett fartyg som omfattas av SOLAS-konventionen ska genomgå första besiktning så som be-
stäms i SOLAS-konventionen innan det sätts i trafik som finskt fartyg.

För genomförande av SOLAS-konventionen meddelar Transport- och kommunikationsver-
ket närmare tekniska föreskrifter om utförandet av i 1 mom. avsedd första besiktning och öv-
riga besiktningar enligt SOLAS-konventionen i enlighet med IMO:s anvisningar.

47 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet

Ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och ett höghastighetspassagerarfartyg i in-
rikes fart vilka omfattas av non-SOLAS-direktivet ska genomgå första besiktning innan det 
sätts i trafik som finskt fartyg så som bestäms i non-SOLAS-direktivet.

För genomförande av non-SOLAS-direktivet meddelar Transport- och kommunikationsver-
ket närmare föreskrifter om utförandet av i 1 mom. avsedd första besiktning och övriga be-
siktningar enligt non-SOLAS-direktivet.

48 §

Sjösäkerhetsbesiktning av andra passagerarfartyg i inrikes fart än sådana som omfattas av 
non-SOLAS-direktivet
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Ett passagerarfartyg som används i inrikes fart och inte omfattas av non-SOLAS-direktivet 
ska genomgå första besiktning innan det sätts i trafik som finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som avses i 1 mom. också genomgå förnyad besikt-
ning och årlig besiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när första besikt-
ning, förnyad besiktning och årlig besiktning ska utföras och vad som ingår i besiktningarna.

49 §

Sjösäkerhetsbesiktning av lastfartyg och pråmar som används i inrikes fart samt lastfartyg i 
internationell fart som inte omfattas av SOLAS-konventionen

Ett lastfartyg och en pråm som används i inrikes fart samt ett lastfartyg i internationell fart 
som inte omfattas av SOLAS-konventionen ska genomgå första besiktning innan fartyget eller 
pråmen sätts i trafik som finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som avses i 1 mom. också genomgå förnyad besikt-
ning och årlig besiktning. På ett lastfartyg som används i inrikes fart och har en bruttodräktig-
het av minst 500 och på ett sådant lastfartyg i internationell fart som inte omfattas av SOLAS-
konventionen ska det utföras mellanliggande besiktning av fartyget och periodisk besiktning 
av fartygets radioutrustning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när första besikt-
ning, förnyad besiktning, årlig besiktning, periodisk besiktning och mellanliggande besiktning 
ska utföras och vad som ingår i besiktningarna.

50 §

Besiktning av fiskefartyg

Ett fartyg som omfattas av fiskefartygsdirektivet ska genomgå första besiktning så som be-
stäms i fiskefartygsdirektivet innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg.

För genomförande av fiskefartygsdirektivet meddelar Transport- och kommunikationsverket 
närmare föreskrifter om utförandet av i 1 mom. avsedd första besiktning och övriga besikt-
ningar enligt fiskefartygsdirektivet.

Ett fiskefartyg som inte omfattas av fiskefartygsdirektivet ska genomgå första besiktning in-
nan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg. Utgående från fiskefartygens klasser och fångst-
områdena meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om besikt-
ningarna av dessa fartyg.

51 §

Besiktning av specialfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar

Ett specialfartyg, en yrkesbåt och en hyresbåt ska genomgå första besiktning innan fartyget 
sätts i trafik som finskt fartyg.

Specialfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar ska utöver första besiktning också genomgå för-
nyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när första besikt-
ning, förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning 
ska utföras och vad som ingår i besiktningarna.

52 §
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Skrovbesiktning av fartyg som används i vintertrafik

När ett fartyg första gången tas i bruk i vintertrafik ska dess skrov besiktas för vintertrafik. 
Bottnen på ett fartyg som används i vintertrafik ska årligen besiktas utvändigt innan fartyget 
på nytt används i vintertrafik.

Ett fartyg som isklassats av ett erkänt klassificeringssällskap som bemyndigats av Transport-
och kommunikationsverket behöver inte genomgå besiktning enligt 1 mom. Av särskilda skäl 
kan Transport- och kommunikationsverket dessutom undanta ett oklassat fartyg från besikt-
ning enligt 1 mom., förutsatt att fartygssäkerheten inte äventyras.

53 §

Besiktningar för att förhindra förorening av miljön

Innan ett fartyg sätts i trafik som ett finskt fartyg ska det besiktas för att förhindra förorening 
av miljön i syfte att säkerställa att fartyget uppfyller kraven enligt miljöskyddslagen för sjöfar-
ten. På besiktningar för att förhindra förorening av miljön tillämpas MARPOL 73/78-
konventionen, Helsingforskonventionen, Europeiska unionens rättsakter och övriga internat-
ionella förpliktelser som är bindande för Finland.

För genomförande av MARPOL 73/78-konventionen, Helsingforskonventionen, Europeiska 
gemenskapens rättsakter och övriga internationella förpliktelser som är bindande för Finland 
meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om utförandet av de be-
siktningar som avses i 1 mom.

54 §

Lastlinjebesiktningar

Ett fartyg som omfattas av lastlinjekonventionen ska besiktas så som bestäms i lastlinjekon-
ventionen eller i Östersjölastlinjeöverenskommelsen.

För genomförande av lastlinjekonventionen och Östersjölastlinjeöverenskommelsen medde-
lar Transport- och kommunikationsverket närmare tekniska föreskrifter om utförandet av de 
besiktningar som avses i 1 mom.

Ett fartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 meter ska genomgå lastlinjebesiktning in-
nan det sätts i trafik. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om 
utförandet av besiktningen.

55 §

Extra besiktning

Transport- och kommunikationsverket kan trots att redaren eller dennes ombud inte ansökt 
om det besluta om extra besiktning av ett finskt fartyg efter betydande reparations- eller änd-
ringsarbeten på fartyget efter en sjöolycka, när ett fel har upptäckts på fartyget eller när någon 
annan särskild orsak kräver det.

Om fartygets navigationsutrustning eller framdrivningsmaskineri styrs med hjälp av ett inte-
grerat system, är redaren vid en extra besiktning skyldig att visa upp användarhandboken över 
systemets funktioner och, för utredning av funktioner som inte har beskrivits i den, ett proto-
koll över en sådan testning av systemet som tillverkaren av utrustningen har låtit utföra eller 
själv har utfört. Om redaren inte lägger fram något testprotokoll, kan Transport- och kommu-
nikationsverket efter att ha hört redaren begära att ett obundet forskningsinstitut testar syste-
met på redarens bekostnad.
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56 §

Ändring av ett fartyg efter besiktning

Efter besiktningen av ett fartyg får det inte utan samtycke av Transport- och kommunikat-
ionsverket göras några ändringar i fartygets konstruktion, maskineri, utrustning eller något an-
nat som besiktningen omfattat.

57 §

Besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat

På basis av besiktningarna beviljar Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt 
klassificeringssällskap besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat eller gör 
anteckningar i dem om utförd periodisk besiktning, mellanliggande besiktning eller årlig be-
siktning. Om väsentliga brister konstateras ges handlingarna efter det att bristerna har av-
hjälpts.

För genomförande av SOLAS-konventionen, lastlinjekonventionen, MARPOL 73/78-
konventionen, non-SOLAS-direktivet, fiskefartygsdirektivet och fartygsåtervinningsförord-
ningen samt övriga internationella förpliktelser meddelar Transport- och kommunikationsver-
ket närmare föreskrifter om de besiktningshandlingar samt certifikat och säkerhetscertifikat 
som utfärdas på basis av besiktningarna samt om hur länge de är giltiga och hur deras giltighet 
kan förlängas.

Transport- och kommunikationsverket beviljar sjöarbetscertifikat enligt sjöarbetskonvent-
ionen och till certifikatet fogas ett meddelande om att villkoren för arbete till sjöss iakttas. 
Villkor för beviljandet är att Transport- och kommunikationsverket i fråga om de omständig-
heter som omfattas av dess behörighet konstaterat att det inte finns hinder för beviljande och 
att arbetarskyddsmyndigheten utifrån sin inspektion i sitt utlåtande till Transport- och kom-
munikationsverket konstaterat att det inte finns hinder för beviljande i fråga om de omständig-
heter som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens behörighet. Transport- och kommunikat-
ionsverket meddelar närmare föreskrifter om förfaranden i samband med beviljande av sjöar-
betscertifikat.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett sjöarbetscertifikat när verket i fråga 
om de omständigheter som omfattas av dess behörighet eller arbetarskyddsmyndigheten på
basis av inspektion i sitt utlåtande till Transport- och kommunikationsverket konstaterat att 
fartyget bevisligen inte uppfyller kraven enligt sjöarbetskonventionen och inga behövliga åt-
gärder för att rätta till saken har vidtagits.

58 §

Interimistiska certifikat eller säkerhetscertifikat

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap kan på basis av 
en besiktning bevilja ett interimistiskt certifikat eller säkerhetscertifikat för ett fartyg för högst 
fem månader.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap kan bevilja ett 
interimistiskt sjöarbetscertifikat för ett fartyg för högst sex månader. En förutsättning är att 
Transport- och kommunikationsverket och arbetarskyddsmyndigheten i fråga om de omstän-
digheter som omfattas av deras behörighet har konstaterat att det inte finns några hinder för 
beviljande. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förfaran-
den i samband med beviljande av ett interimistiskt sjöarbetscertifikat.
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59 §

Förnyande av certifikat och säkerhetscertifikat och när deras giltighet upphör

Om fartygets namn eller hemort ändras eller uppgifterna om fartyget ändras på något annat 
sätt som påverkar uppgifterna i certifikatet, säkerhetscertifikatet eller sjöarbetscertifikatet, ska 
redaren eller dennes ombud utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt certifikat eller säker-
hetscertifikat hos Transport- och kommunikationsverket eller hos ett erkänt klassificerings-
sällskap och ett nytt sjöarbetscertifikat hos Transport- och kommunikationsverket.

Ett certifikat eller säkerhetscertifikat upphör att gälla om det inte innehåller någon anteck-
ning om föreskriven årlig besiktning, mellanliggande besiktning eller periodisk besiktning el-
ler om fartyget har ändrats utan Transport- och kommunikationsverkets eller ett erkänt klassi-
ficeringssällskaps samtycke eller om fartyget börjar föra en annan stats flagg.

Ett sjöarbetscertifikat upphör att gälla om
1) fartyget inte har inspekterats i enlighet med bestämmelserna i sjöarbetskonventionen,
2) ett sjöarbetscertifikat inte har undertecknats efter en godkänd mellanliggande inspektion,
3) fartyget börjar föra en annan stats flagg,
4) redaren inte mera ansvarar för driften,
5) väsentliga ändringar har gjorts i fartygets konstruktion eller utrustning.

60 §

Brister som konstaterats på ett fartyg

Om det på ett fartyg vid en besiktning konstateras ett fel eller en brist, ska besiktningsförrät-
taren underrätta fartygets befälhavare eller redare om detta och sätta ut en tidsfrist för avhjäl-
pande av felet eller bristen och göra en behörig anteckning om detta i besiktningshandlingar-
na. Anmälan om att felet eller bristen har avhjälpts ska inom utsatt tid göras till Transport- och 
kommunikationsverket.

61 §

Omhändertagande av ett fartygs certifikat eller säkerhetscertifikat

Transport- och kommunikationsverket kan omhänderta certifikat eller säkerhetscertifikat 
som verket eller ett erkänt klassificeringssällskap har beviljat för ett finskt fartyg, om fartyget 
inte till sin konstruktion, sitt maskineri, sin utrustning eller sin funktion är i ett sådant skick 
som förutsatts vid besiktningen. Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassi-
ficeringssällskap beviljar ett interimistiskt certifikat eller säkerhetscertifikat i stället för det 
omhändertagna certifikatet eller säkerhetscertifikatet. De fel eller brister som upptäckts på far-
tyget ska avhjälpas inom det interimistiska certifikatets eller säkerhetscertifikatets giltighets-
tid. Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska utan 
dröjsmål bevilja ett nytt certifikat eller säkerhetscertifikat för fartyget så snart de konstaterade 
felen eller bristerna i fartyget har avhjälpts på behörigt sätt. Det nya certifikatet eller säker-
hetscertifikatet beviljas för samma tid som det omhändertagna certifikatet eller säkerhetscerti-
fikatet skulle ha varit i kraft.

62 §

Medgivande till avvikelser
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Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket i enskilda fall för viss tid 
medge avvikelser från de krav som föreskrivs i eller med stöd av detta kapitel. Avvikelserna 
får inte strida mot internationella överenskommelser som är förpliktande för Finland.

Avvikelser får medges under förutsättning att säkerhetsnivån för fartyget inte blir avsevärt 
lägre.

Om ett fartyg går i trafik enbart mellan utländska hamnar kan Transport- och kommunikat-
ionsverket med hänsyn till trafikens art dock bestämma att trafiken ska jämställas med därmed 
jämförbar inrikes fart eller internationell fart.

63 §

Syftet med och närmare föreskrifter om skeppsmätning

Genom skeppsmätning fastställs ett fartygs bruttodräktighet och nettodräktighet i enlighet 
med skeppsmätningskonventionen.

För säkerställande av att skeppsmätningskonventionen tillämpas på ett enhetligt sätt kan 
Transport- och kommunikationsverket meddela närmare föreskrifter om kraven enligt 
skeppsmätningskonventionen i enlighet med IMO:s anvisningar och rekommendationer.

På det sätt som anges i IMO:s generalförsamlings resolution A.494 av den 19 november 
1981 och på begäran av redaren kan Transport- och kommunikationsverket tillåta att också en 
dräktighet fastställd i konventionen om ett enhetligt skeppsmätningssystem (FördrS 18/1955) 
används parallellt som fartygets bruttodräktighet.

64 §

Utförare av skeppsmätning

Skeppsmätning av finska fartyg utförs av Transport- och kommunikationsverket eller av 
skeppsmätare som utsetts av Transport- och kommunikationsverket och som inte är anställda 
hos Transport- och kommunikationsverket.

65 §

Utsedda skeppsmätare

En utsedd skeppsmätare ska ha sådan behörighet att han eller hon kan utföra skeppsmät-
ningar på behörigt sätt. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för utsedda skepps-
mätare utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda skeppsmätare utses för viss tid, högst fem år. Utnämningsbre-
vet ska kunna förnyas på ansökan om sökanden kan visa att han eller hon har bibehållit sin 
behörighet.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla utnämningsbrevet för en utsedd 
skeppsmätare, om

1) den utsedda skeppsmätaren inte längre i fråga om kunskaper och färdigheter uppfyller 
villkoren för erhållande av utnämningsbrev,

2) den utsedda skeppsmätaren allvarligt eller upprepade gånger bryter mot denna lag eller de 
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Den utsedda skeppsmätaren ska höras innan utnämningsbrevet återkallas.
I de fall som avses i 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket ålägga den utsedda 

skeppsmätaren att genast återlämna sitt utnämningsbrev till Transport- och kommunikations-
verket.

RP 61/2018 rd



338

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för viss tid. Tiden räknas från det att personen i fråga 
har delgetts beslutet eller senast från det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

66 §

Ansökan om och ordnande av skeppsmätning

Redaren eller dennes ombud ska skriftligen ansöka om skeppsmätning hos Transport- och 
kommunikationsverket eller en utsedd skeppsmätare.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de uppgifter som ska fogas 
till ansökan, ansökningstidpunkten och ordnandet av skeppsmätning.

67 §

Skeppsmätning och mätbrev

Ett fartyg med en längd av minst 12 meter ska mätas innan det sätts i trafik som ett finskt 
fartyg. På begäran av redaren eller fartygets befälhavare kan också ett fartyg med en längd 
som underskrider 12 meter mätas.

När fartygsbygget nått ett sådant stadium att fartygets övre däck är på plats kan skeppsmäta-
ren ombes upprätta en tillfällig mätblankett för underdäcksutrymmet.

På basis av skeppsmätningen utfärdar Transport- och kommunikationsverket för fartyget ett 
mätbrev enligt skeppsmätningskonventionen.

68 §

Skeppsmätning av fartyg utförd av en myndighet i en annan stat

Transport- och kommunikationsverket kan begära att en behörig myndighet i en avtalspart i 
skeppsmätningskonventionen ska mäta ett finskt fartyg utomlands. En sådan skeppsmätning 
erkänns som likvärdig med skeppsmätning som avses i detta kapitel.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en avtalspart till skeppsmätningskonventionen kan mätas 
i Finland, om en behörig myndighet i fartygets flaggstat anhåller om detta hos Transport- och 
kommunikationsverket.

70 §

Finskt fartygs övergång till en annan stats flagg

När ett fartyg som är infört i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs 
av Statens ämbetsverk på Åland övergår till en sådan annan stats flagg som tillträtt skepps-
mätningskonventionen, ska fartygets mätbrev fortsätta att gälla högst tre månader eller tills en 
behörig myndighet i den flaggstaten ersätter mätbrevet med ett annat internationellt mätbrev 
beroende på vilken tidpunkt som infaller tidigare. Mätbrevet ska återlämnas till Transport- och 
kommunikationsverket. 

71 §

Mätbrev för Suez kanal och Panama kanal

På begäran av redaren eller fartygets befälhavare kan Transport- och kommunikationsverket 
för ett finskt fartyg utfärda ett mätbrev på engelska för Suez kanal eller för Panama kanal. Ett 
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sådant mätbrev kan också utfärdas för ett utländskt fartyg i en finsk hamn, om redaren eller 
fartygets befälhavare anhåller om det hos Transport- och kommunikationsverket.

Skeppsmätningen och fastställandet av dräktigheten ska genomföras i enlighet med de regler 
för skeppsmätning som vid respektive tidpunkt gäller för Suez kanal och Panama kanal.

73 §

Ändringar som påverkar uppgifterna i mätbrevet

Om ett fartyg, efter det att det har försetts med ett mätbrev, har undergått ändringar som på-
verkar dräktigheten, ska redaren eller fartygets befälhavare underrätta Transport- och kommu-
nikationsverket om detta utan dröjsmål. Fartygets dräktighet ska fastställas på nytt och för far-
tyget ska utfärdas ett nytt mätbrev enligt skeppsmätningskonventionen och med iakttagande 
av den tidsbegränsning som anges i skeppsmätningskonventionen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också när rum som inte är märkta som lastrum används 
som sådana.

Om ändringar som avses i 1 mom. konstateras på ett utländskt fartyg som har ett mätbrev 
enligt skeppsmätningskonventionen, ska Transport- och kommunikationsverket underrätta 
skeppsmätningsmyndigheterna i fartygets flaggstat om detta.

Om fartygets namn eller hemort ändras eller uppgifterna om fartyget ändras på något annat 
sätt som påverkar uppgifterna i mätbrevet, ska redaren eller dennes ombud utan dröjsmål 
skriftligen ansöka om ett nytt mätbrev hos Transport- och kommunikationsverket.

74 §

När ett mätbrev förkommer eller skadas

Om ett fartygs mätbrev förkommer, ska redaren eller fartygets befälhavare underrätta Trans-
port- och kommunikationsverket om detta. Om det finns grundad anledning att anta att mät-
brevet har förkommit, utfärdar Transport- och kommunikationsverket ett nytt mätbrev där or-
saken till utfärdandet anges.

Om ett fartygs mätbrev har skadats eller blivit så slitet att det har blivit svårt att använda det, 
utfärdar Transport- och kommunikationsverket på ansökan ett nytt mätbrev förutsatt att det 
gamla mätbrevet återlämnas till Transport- och kommunikationsverket. I det nya mätbrevet 
anges orsaken till utfärdandet. 

75 §

Lastning och transport

Ett fartyg ska lastas så att dess stabilitet och bärighet är tillräcklig och så att dess konstrukt-
ioner inte utsätts för alltför stor belastning. Ett fartyg får inte lastas över lastmärket och lasten 
får inte placeras så att den hindrar fritt och säkert tillträde till objekt och anordningar som be-
hövs för driften av fartyget eller så att fartyget får begynnelselutning.

När ett fartyg lastas ska det tas noggrann hänsyn till fartygets lämplighet för den tänkta 
transporten och till lastens egenskaper. Behövliga försiktighetsåtgärder ska vidtas med tanke 
på händelser som kan äventyra liv och hälsa och säkerheten för fartyget, lasten och miljön.

Ett fartyg som har en lastsäkringsmanual ska lastas i enligt med den godkända lastsäkrings-
manualen eller på något annat sätt eller med någon annan metod som godkänts av Transport-
och kommunikationsverket.

Fartyget ska lastas så att lasten inte hindrar sikten från kommandobryggan.
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Ett passagerarfartyg får inte användas för att utföra bogsering, om inte det är fråga om att 
hjälpa ett nödställt fartyg som påträffats under färden.

För genomförande av SOLAS-konventionen, Europeiska gemenskapens rättsakter eller 
andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland kan Transport- och kommuni-
kationsverket meddela närmare tekniska föreskrifter om lastning av och transport med fartyg.

76 §

Transport av spannmål i bulk på fartyg

När spannmål transporteras i bulk ombord på ett fartyg i internationell fart ska bestämmel-
serna i SOLAS-konventionen och de regelverk som utfärdats med stöd av den iakttas.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om transport och last-
ning av spannmål på finska fartyg i inrikes fart och på utländska fartyg som lastar eller lossar 
spannmål i en finsk hamn. När spannmål transporteras i inrikes fart kan de bestämmelser som 
nämns i 1 mom. iakttas i stället för Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

77 §

Märkningar på fartyg

Fartyg som är införda i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av 
Statens ämbetsverk på Åland ska märkas med fartygets namn, hemort och utmärkning av 
djupgåendet. Dessutom ska fartyget förses med andra märkningar som förutsätts enligt SO-
LAS-konventionen, Europeiska gemenskapens rättsakter eller övriga internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om hur de märkningar 
som avses i 1 mom. ska göras, om deras placering, utmärkningssättet och märkningarnas stor-
lek.

79 §

Helikoptertransporter

Om inte något annat följer av luftfartslagen (864/2014)  eller av Europeiska gemenskapens 
lagstiftning som tillämpas på helikoptertransporter, kan helikoptertransporter till och från ett 
fartyg utföras, om det på fartygets däck finns att tillgå ett vinschningsområde, ett begränsat 
landningsområde eller ett fullständigt landningsområde.

I samband med internationell fart ska ett ro-ro-passagerarfartyg i klass A som omfattas av 
non-SOLAS-direktivet och som används på inrikesresor och ett tankfartyg ha ett fullständigt 
eller ett begränsat landningsområde så som förutsätts i SOLAS-konventionen. Ett ro-ro-
passagerarfartyg i klass B, C och D vilket omfattas av non-SOLAS-direktivet ska ha ett 
vinschningsområde eller ett landningsområde så som förutsätts i non-SOLAS-direktivet.

I nödsituationer beslutar fartygets befälhavare och helikopterbefälhavaren tillsammans om 
sättet och platsen för helikoptertransporten, om fartyget inte har sådana märkningar som be-
hövs vid helikopterverksamhet eller om skyddsutrustningen är bristfällig.

För att trygga en tillräcklig nivå när det gäller säkerheten kan Transport- och kommunikat-
ionsverket meddela närmare föreskrifter som överensstämmer med IMO:s rekommendationer 
samt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standarder och rekommendationer 
och som gäller de tekniska kraven för helikoptertransporter samt märkningarna och radio-
kommunikationen samt om de säkerhetsåtgärder som ska genomföras i samband med trans-
porterna.
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80 §

Medgivande till avvikelser

Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket i enskilda fall medge avvikelse 
från de föreskrifter om helikopterverksamhet som meddelats med stöd av 79 § 4 mom., om 
avvikelsen inte väsentligt försämrar säkerheten för fartyget, helikoptern, personerna ombord 
på fartyget eller helikoptern, eller för miljön.

81 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Polisen, Tullen, arbetarskyddsförvaltningen och Trafikledsverket ska ge Transport- och 
kommunikationsverket handräckning för fullgörande av de uppgifter som anges i denna lag. 
Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen 
(578/2005).

82 §

Föreskrifter om gränserna för fartområden för inrikes fart

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om gränserna för de 
fartområden för inrikes fart som anges i 2 § 38 punkten.

83 §

Serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar

För säkerställande av att säkerhetsanordningarna på fartyg fungerar auktoriserar Transport-
och kommunikationsverket sådana serviceföretag för vilka det enligt SOLAS-konventionen 
krävs auktorisering av administrationen. Transport- och kommunikationsverket meddelar 
närmare föreskrifter om förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag och om kraven 
på deras verksamhet, i enlighet med kraven i SOLAS-konventionen.

84 §

Ersättning för kostnaderna till Transport- och kommunikationsverket 

Bestämmelserna om de avgifter som enligt denna lag ska tas ut för Transport- och kommu-
nikationsverket prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministe-
riet.

92 §

Åtgärdseftergift
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Om en fartygssäkerhetsförseelse är ringa eller de administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gärningen 
är, behöver åtal för förseelsen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om förseelsen uppenbart är sådan som anges i 1 mom., får Transport- och kommunikations-
verket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

93 §

Ändringssökande

I ärenden som gäller återkallande av trafiktillstånd, utnämningsbrev och sjöarbetscertifikat 
samt indragande eller återkallande av besiktningsbemyndigande får ändring sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ).

Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket, erkända klassifice-
ringssällskap, utsedda besiktningsmän eller utsedda skeppsmätare får begäras hos Transport-
och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut 
som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag får 
sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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14.

Lag

om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2, 11–13, 15–, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 

19, 19 a, 20, 20 a–20 d, 21, 22, 22 d, 22 f, 22 g, 23 och 25–28 §,
av dem 2, 11, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 20 a, 20 b, 20 c, 21, 22, 22a, 22 d, 22 

f, 23, 25, 26, 28 och 29 § sådana de lyder i lag ( / ), 12, 13 och 15 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1307/2009, 20 d och 22 g § sådana de lyder delvis ändrade i lag 791/2013 samt 
27 § sådan den lyder i lag 1307/2009, som följer:

2 §

Definitioner

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

tygstrafiken som har beredskap att samverka med trafiken och reagera på föränderliga trafiksi-
tuationer,

2) behörig myndighet Transport- och kommunikationsverket,
3) anordnare av fartygstrafikservice Trafikledsverket,
4) beslut om inrättande ett beslut genom vilket den behöriga myndigheten inrättar fartygs-

trafikservice på ett visst område,
5)  VTS-tjänsteleverantör den som tillhandahåller fartygstrafikservice,
6) VTS-område ett område som genom ett beslut om inrättande har fastställts som VTS-

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

7) VTS-central en central där en VTS-tjänsteleverantör upprätthåller fartygstrafikservice,
8) VTS-operatör en person som i en VTS-central utför uppgifter hörande till fartygstrafik-

servicen och som har den behörighet som krävs för uppgiften,
9) VTS-ruttplan en rutt på VTS-området som VTS-operatören och fartygets befälhavare 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,
11) ruttsystem system bestående av en eller flera rutter eller routingåtgärder som syftar till 

att minska olycksriskerna; det kan omfatta trafiksepareringssystem, dubbelriktade rutter, re-
kommenderade rutter, förbjudna områden, kusttrafikzoner, rondeller, försiktighetsområden 
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 för-
lust av fartyget eller fara för miljön eller sjöfarten,

14) skyddad plats en hamn, en del av en hamn eller annan skyddande kaj eller ankarplats el-
ler något annat skyddat område som Transport- och kommunikationsverket angett för att ta 
emot fartyg i en nödsituation, 

15) avlastare den som avlämnar godset för transport till sjöss,
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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 fartygsoperatö-
rens 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-konventionen, 
skadliga flytande ämnen enligt definitionen i bilaga II till nämnda konvention och skadliga 
ämnen enligt definitionen i bilaga III till konventionen,

20) MARPOL 73/78-konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella kon-
vention 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 ändringar,

22) övervakningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrät-
tande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upp-
hävande 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 Schengengrän-
serna),

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

26) anmälningar om fartygsavfall fartygens anmälningar enligt miljöskyddslagen för sjöfar-
ten (1672/2009),

27) SafeSeaNet-systemet unionens i övervakningsdirektivet avsedda system för informat-
ionsutbyte inom sjöfarten, bestående av ett centralsystem som administreras av kommissionen 
och av medlemsstaternas nationella system,

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

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbetsplatsutbildning

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

Den som har ett giltigt, av Transport- och kommunikationsverket 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 genom-
gången arbetsplatsutbildning.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvalitetssystem för upprätthållande och utveckling av ar-
betsplatsutbildningen. Kvalitetssystemet ska utvärderas av Transport- och kommunikations-
verket minst en gång vart femte år.

Bestämmelser om kvalitetssystemet för upprätthållande och utveckling av arbetsplatsutbild-
ningen för VTS-operatörer utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
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Behörighetsintyg för VTS-operatörer

För att behörighetsintyg för VTS-operatörer ska kunna beviljas förutsätts att sökanden har 
genomgått grundutbildningen för VTS-operatörer med godkänt resultat och att han eller hon i 
nödvändig utsträckning behärskar finska, svenska och engelska. Om behörighetsintyget ger 
rätt att tillhandahålla service som avses i 6 eller 7 §, förutsätts dessutom att sökanden har av-
lagt vaktstyrmansexamen och erhållit vaktstyrmansbrev.

Transport- och kommunikationsverket antecknar i ett behörighetsintyg den fartygstrafikser-
vice som innehavaren av behörighetsintyget är berättigad att tillhandahålla. 

I fråga om grundutbildning och erforderliga språkkunskaper för VTS-operatörer bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet.

13 §

Behörighet för VTS-chefer

VTS-chefer ska ha sådan behörighet att de kan leda fartygstrafikservicen på ett säkert och 
effektivt sätt.

Den som har ett giltigt, av Transport- och kommunikationsverket beviljat behörighetsintyg 
för VTS-operatörer, har genomgått grundutbildningen för VTS-chefer och i behövlig utsträck-
ning behärskar finska, svenska och engelska får vara VTS-chef. Transport- och kommunikat-
ionsverket gör i behörighetsintyget en anteckning om grundutbildning som genomgåtts med 
godkänt resultat. 

Angående grundutbildning och erforderliga språkkunskaper för VTS-chefer bestäms när-
mare genom förordning av statsrådet.

15 §

Återkallande av behörighetsintyg för VTS-operatör

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla behörighetsintyget för en VTS-operatör, 
om han eller hon inte längre i fråga om kunskaper och färdigheter uppfyller kraven för erhål-
lande av behörighetsintyg.

Transport- och kommunikationsverket kan, efter att ha undersökt saken, återkalla ett behö-
righetsintyg, om

1) den som innehar behörighetsintyget upprepade gånger bryter mot denna lag eller be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, eller

2) innehavaren av behörighetsintyget har varit berusad vid skötseln av sina uppgifter.
Innan beslut om återkallande av behörighetsintyg fattas ska den person som saken gäller hö-

ras.
I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan Transport- och kommunikationsverket ålägga inne-

havaren av behörighetsintyget att genast tillställa den behöriga myndigheten sitt intyg.
Om behörighetsintyget inte återkallas permanent, ska i beslutet anges den tid under vilken 

behörighetsintyg inte ges. Tiden räknas från det att personen i fråga har delgivits beslutet eller 
senast från det att behörighetsintyget upphör att gälla.

16 §

Upprätthållande av fartygstrafikservice

VTS-myndigheten ska upprätthålla fartygstrafikservicen inom sitt VTS-område i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt i en-
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lighet med det beslut om inrättande som avses i 8 § och dessutom övervaka och leda fartygs-
trafiken utifrån den lägesbild som upprätthålls vid VTS-centralen. VTS-myndigheten ska för-
säkra sig om att servicenivån på dess VTS-område är tillräcklig i förhållande till trafiken.

VTS-tjänsteleverantören kan med stöd av ett samarbetsavtal upprätthålla fartygstrafikser-
vicen i samarbete med andra myndigheter eller hamninnehavare. VTS-tjänsteleverantören an-
svarar även i detta fall för upprätthållandet av fartygstrafikservicen.

På VTS-operatörer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter 
sådana uppgifter som ålagts dem i lag.

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

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

Trafikledsverket svarar för ordnandet av trafikledningsservicen på de farleder som det för-
valtar med hänsyn tagen till den behöriga myndighetens beslut om inrättande enligt 8 §.

16 a §

Marin lägesbild

VTS-tjänsteleverantören producerar på beställning av Trafikledsverket en uppdaterad marin 
lägesbild. Försvars- och säkerhetsmyndigheterna ska ersättningsfritt få tillgång till lägesbil-
den.

17 §

Tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer

Transport- och kommunikationsverket kan till följd av avvikande väderleks- och isförhål-
landen 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) hastighetsbegränsningar inom ett vattenområde eller en farled.
Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören 

om sitt beslut så att denne kan vidta behövliga åtgärder för verkställande av beslutet. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart informera fartyg som befinner sig inom VTS-området eller 
är på väg dit samt den hamninnehavare som saken gäller om åtgärderna. 

VTS-tjänsteleverantören får till följd av avvikande väderleks- och isförhållanden eller vat-
tenstånd eller på grund av en specialtransport eller sjöräddningsaktion på VTS-området eller 
någon annan omständighet som begränsar eller äventyrar trafiken på eget initiativ fatta beslut 
enligt 1 mom. för högst ett dygn med stöd av de anvisningar som godkänts på förhand av 
Transport- och kommunikationsverket och som finns i drifthandboken. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket och 
Gränsbevakningsväsendet om sitt beslut. Transport- och kommunikationsverket ska utan obe-
fogat dröjsmål fatta beslut om att åtgärden ska avbrytas eller fortgå.

17 a §

Förbudsrätt
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Transport- och kommunikationsverket 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 upp-
fyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna 
och Europeiska 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 far-
tyg

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.
Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören 

om förbud eller restriktioner enligt 1 mom. VTS-tjänsteleverantören ska underrätta fartyget 
om Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. VTS-tjänsteleverantören ska så fort 
som möjligt efter att ha fått Transport- och kommunikationsverkets underrättelse, dock senast 
då fartyget meddelar om sin avsikt att anlöpa eller lämna VTS-området, att anlöpa hamn eller 
kasta ankar eller sin avsikt att lämna hamn eller ankarplats, underrätta fartyget om de åtgärder 
som det är föremål för.

För att effektivisera förbudet enligt 1 mom. har Transport- och kommunikationsverket rätt 
att utfärda order för företag som producerar lotsnings- eller isbrytartjänster.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att bestämma att ett fartyg ska flyttas, om det 
inte iakttar ett förbud enligt 1 mom. 4 punkten eller av någon annan orsak som beror på farty-
get och som utgör fara för sjötrafiken, miljön eller säkerheten eller på begäran av en annan 
myndighet. Fartygets ägare eller redaren svarar för kostnaderna för flyttningen.

Handräckningsmyndigheter som nämns i 24 § och utrikesministeriet ska vid behov omedel-
bart underrättas om åtgärder som avses i 1 mom.

18 §

VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter

VTS-tjänsteleverantören ska till vederbörande sjöfarts-, sjöräddnings-, miljö-, territorialö-
vervaknings-, polis- eller tullmyndighet samt vederbörande hamninnehavare rapportera om 
alla sådana väsentliga omständigheter som har samband med ett visst fartygs eller de på farty-
get ombordvarandes säkerhet, sjöräddningen, miljöskyddet eller territorialövervakningen eller 
tullkontrollen och som myndigheten har observerat eller som har anmälts till myndigheten.

VTS-tjänsteleverantören ska tillställa de behöriga VTS-myndigheterna i de medlemsstater 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 anli-
tande av lots ombord på fartygen och att meddela Transport- och kommunikationsverket sina 
iakttagelser av hur lotsningslagen (940/2003) följs ingår i den lagen.

Närmare bestämmelser om VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och rapporteringsskyldig-
heter utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 a §

Anmälan om störningar i anslutning till informationssäkerheten
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VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål lämna Transport- och kommunikationsverket en 
anmälan om betydande informationssäkerhetsrelaterade störningar som är riktade mot kom-
munikationsnät eller informationssystem som denne använder.

Om det ligger i allmänt intresse att det görs en anmälan om en störning, kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller 
efter att ha hört den anmälningspliktiga själv informera om saken.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de be-
rörda medlemsstaterna.

Transport- och kommunikationsverket 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.

19 §

VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok

VTS-tjänsteleverantören ska föra en drifthandbok i vilken anges de uppgifter och åtgärder 
som anknyter till upprätthållandet av VTS-centralens verksamhet och tekniska system samt 
beredskapen för upprätthållandet av fartygstrafikservicen också i undantagsförhållanden och 
vid störningar under normala förhållanden.

I drifthandboken ska det, i fråga om skyldigheterna enligt lotsningslagen, anges förfarings-
sätt, meddelandepraxis och former för samarbetet med Transport- och kommunikationsverket 
och det i lotsningslagen avsedda lotsningsbolaget. VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok ska 
vara godkänd av Transport- och kommunikationsverket.

19 a §

Förberedelse för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden

En VTS-tjänsteleverantör som avses i 2 § i denna lag ska förbereda sig på sådana undantags-
förhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) genom att delta i beredskapsplanering-
en och genom att i förväg bereda verksamheten med tanke på undantagsförhållanden och stör-
ningar under normala förhållanden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska leverantören av fartygstrafikservice förbereda sig 
på att sörja för att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt även under undantags-
förhållanden och störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets, kommunikationsministeriets 
och Transport- och kommunikationsverkets behörighet får närmare bestämmelser om ordnan-
det av beredskapsplanering som behövs för förberedelser för undantagsförhållanden och stör-
ningar under normala förhållanden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att denna paragraf och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den iakttas.

20 §

Övervakning på internationella havsområden

VTS-tjänsteleverantören ska övervaka att ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrapporte-
ringssystemen på internationella havsområden i anslutning till myndighetens VTS-område 
iakttas. VTS-tjänsteleverantören ska vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att fartyg som 
anlöper VTS-området iakttar ovan nämnda system.
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VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsver-
ket, som övervakar att ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrapporteringssystemen på in-
ternationella havsområden i anslutning till myndighetens VTS-område iakttas, om upptäckta 
avvikelser från iakttagandet av ruttsystem och obligatoriska fartygsrapporteringssystem.

20 a §

System för hantering av information inom sjöfarten

Transport- och kommunikationsverket ska inrätta och upprätthålla ett nationellt system för 
hantering av information inom sjöfarten för att samla in, behandla och registrera den informat-
ion som avses i direktivet om rapporteringsformaliteter och övervakningsdirektivet. När det 
gäller utveckling, förvaltning, uppbyggnad, underhåll, åtkomsträttigheter, säkerhet och upp-
giftsutbyte i fråga om systemet för hantering av information inom sjöfarten ska Transport- och 
kommunikationsverket iaktta bestämmelserna i övervakningsdirektivet och dess bilaga III.

Transport- och kommunikationsverket 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 
för hantering av information inom sjöfarten ska också VTS-tjänsteleverantören iaktta bestäm-
melserna i övervakningsdirektivet och dess bilaga III.

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

Transport- och kommunikationsverket ska med hjälp av systemet för hantering av informat-
ion på begäran och utan dröjsmål kunna lämna sådan information till den behöriga myndig-
heten i en annan medlemsstat som gäller ett fartyg samt last och farligt eller förorenande gods 
som fartyget transporterar.

När det gäller systemet för hantering av information meddelar Transport- och kommunikat-
ionsverket närmare föreskrifter om anmälningsförfarande, struktur, datainnehåll och åtkomst-
rättigheter, om utlämnande av uppgifter till myndigheter och om utbytet av information med 
andra medlemsstater och med centralsystemet SafeSeaNet.

20 b §

Plan för mottagande av fartyg i behov av assistans

Gränsbevakningsväsendet ska i samarbete med VTS-tjänsteleverantören, Transport- och 
kommunikationsverket och Trafikledsverket, Finlands miljöcentral och de övriga myndigheter 
som avses i 4 § i sjöräddningslagen (1145/2001) på basis av Internationella sjöfartsorganisat-
ionens (IMO) resolutioner om anvisningar 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 assistans samt hantera hot mot människoliv och säkerhet.

Närmare bestämmelser om den plan som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

20 c §

Mottagande av fartyg i behov av assistans
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Gränsbevakningsväsendet beslutar om assistans av ett fartyg till en skyddad plats i samar-
bete med de myndigheter som avses i 20 b § på basis av en situationsbedömning enligt den 
plan som avses i nämnda paragraf. När Gränsbevakningsväsendet fattar beslut ska den höra 
VTS-tjänsteleverantören.

Gränsbevakningsväsendet ska underrätta VTS-tjänsteleverantören om sitt beslut enligt 1 
mom.

Gränsbevakningsväsendet meddelar Finlands miljöcentral, Transport- och kommunikations-
verket och VTS-tjänsteleverantören om vilka åtgärder enligt sjöräddningslagen och räddnings-
lagen (379/2011) 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 platser 
och om samarbetet mellan myndigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 d §

Systemet för långväga identifiering och spårning av fartyg

Transport- och kommunikationsverket är den behöriga myndighet som ingår de avtal med 
Europeiska unionens datacentral för långväga identifiering och spårning av fartyg som krävs 
för utbytet av information och som svarar för samarbetet i fråga om utbytet av information.

Transport- och kommunikationsverket svarar för uppdateringen av datacentralens fartygsre-
gisteruppgifter och för övervakningen av rapporteringen i fråga om fartyg som är registrerade 
under finsk flagg och av användningen av utrustningen på fartyg. Transport- och kommunikat-
ionsverket får utfärda närmare tekniska föreskrifter om utrustning som gäller långväga identi-
fiering och spårning av fartyg.

21 §

Deltagande i fartygstrafikservice

Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen ge-
nom att anmäla sig till VTS-tjänsteleverantören på det sätt som anges i det beslut om inrät-
tande 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-
tjänsteleverantören 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 fartygs-
trafikservicen. VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart underrätta Transport- och kommuni-
kationsverket om ett beslut som den fattat. Transport- och kommunikationsverket ska utan 
obefogat dröjsmål fatta beslut om att åtgärden ska avbrytas eller fortgå.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall, om anmälan är uppenbart onödig 
eller oskäligt svår att göra, befria fartyget från anmälningsskyldigheten förutsatt att fartygssä-
kerheten inte äventyras och att fartyget använder ett fungerande automatiskt identifieringssy-
stem för fartyg (AIS).

22 §

Fartygsbefälhavarens ansvar och anmälningsskyldighet

Befälhavaren ansvarar för manövreringen av fartyget då det deltar i fartygstrafikservicen.
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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 före-
skrifter som utfärdats med stöd av 17 § i syfte att tillfälligt leda fartygstrafiken, ska befälhava-
ren omedelbart underrätta VTS-tjänsteleverantören om detta samt lämna in en separat skriftlig 
utredning i ärendet till Transport- och kommunikationsverket.

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

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

22 a §

Fartygens ankomstmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg i sjöfart som anlöper en finsk 
hamn eller ankarplats ska lämna ett elektroniskt ankomstmeddelande till Tullen med hjälp av 
det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §. Med-
delandet 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 anmälan lämnas senast då destinationen har bestämts. Dessutom ska fartyget med-
dela den slutgiltiga ankomsttiden då det nått destinationen.

Ankomstmeddelandet ska innehålla de uppgifter som anges i punkt A i bilagan till direktivet 
om rapporteringsformaliteter. Dessutom kan Tullen kräva att ankomstmeddelandet innehåller 
de uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1–6 i punkt B i bilagan till direktivet om 
rapporteringsformaliteter samt uppgifter i sjöfartshälsodeklarationen, om de är behövliga för 
att säkerställa nationell intern ordning och säkerhet eller för att verkställa lagar på tull-, skatte-
, invandrings-, miljö- eller folkhälsoområdet.

Tullen ska kontrollera att uppgifterna om fartygets ankomst uppfyller gällande krav.

22 d §

Lämnande av uppgifter för statistik

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

Transport- och kommunikationsverket ska för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för 
sammanställandet av sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska ham-
narna och om mängden passagerare och gods som fartygen transporterar. Transport- och 
kommunikationsverket kan ge en VTS-tjänsteleverantör i uppdrag att samla in uppgifterna.

När informationen om sjötrafiken samlas in, statistiken sammanställs och resultaten av in-
formationsinsamlingen sänds ut ska statistikdirektivet om transporter till sjöss iakttas. Trans-
port- och kommunikationsverket ska sända resultaten av informationsinsamlingen till Europe-
iska kommissionen.

Fartygsägarna eller deras representanter och hamnarna ska lämna Transport- och kommuni-
kationsverket uppgifter om mängden passagerare och gods för varje fartyg och enligt va-
rugrupp samt om antalet tomma och fulla transportenheter.

Ägarna till fartyg i sjöfart eller deras representanter ska lämna uppgifterna till Transport-
och kommunikationsverket eller VTS-tjänsteleverantören, om Transport- och kommunikat-
ionsverket gett VTS-tjänsteleverantören i uppdrag att samla in informationen, elektroniskt 
med hjälp av det elektroniska system som avses i 20 a §.

22 f §
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Eftergifter

När det gäller resor på högst 12 timmar i regelbunden trafik mellan hamnar i Finland eller 
mellan finska och utländska hamnar kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan 
befria fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren från skyldigheten enligt 22 a § 1 mom. 
att lämna ett ankomstmeddelande, skyldigheten enligt 22 b § 1 mom. att lämna ett avgångs-
meddelande 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 
kuststater och att de övriga villkor för befrielse som anges i övervakningsdirektivet uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet kontrollera att villkoren för befrielse 
uppfylls och återkalla befrielsen, om den som har fått befrielse inte uppfyller villkoren.

Transport- och kommunikationsverket ska föra en uppdaterad förteckning över de bolag och 
fartyg som har beviljats befrielse. Förteckningen och ändringar i den ska sändas till Europe-
iska kommissionen.

22 g §

Närmare bestämmelser

Tullen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de meddelanden som avses i 22 a och 
22 b § och om registrering av meddelandena i det system för hantering av information inom 
sjöfarten som avses i 20 a §.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden 
som ska tillämpas vid insamlingen och förmedlingen av de uppgifter som avses i 22 d §.

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, grund-

stötning, 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 framdriv-
ningsmaskinerier, styrinrättningen, generatorer eller navigations- eller kommunikationsutrust-
ning,

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

4) alla till sjöss kringdrivande föroreningsbälten, containrar eller förpackningar.
Utanför finskt vattenområde ska befälhavaren på ett finskt fartyg lämna en anmälan enligt 1 

mom. till den behöriga myndigheten i den närmaste kuststaten.
VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket 

och Gränsbevakningsväsendet om de anmälningar enligt 1 mom. som den har fått.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i de anmälningar som av-

ses i 1 mom.

25 §

Utbildningsprogram för uppgifter inom fartygstrafikservicen
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VTS-tjänsteleverantören ska ha utbildningsprogram för de olika uppgifterna inom fartygs-
trafikservicen. 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 behö-
righetsintyg för VTS-operatörer och VTS-chefer. Kvalitetssystemet ska utvärderas av Trans-
port- och kommunikationsverket minst en gång vart femte år.

26 §

VTS-behörighetsregister

Transport- och kommunikationsverket ska föra ett personregister (VTS-behörighetsregister) 
som utnyttjas i övervakningen av behörigheten hos VTS-operatörer och VTS-chefer samt i 
den uppföljning av serviceuppgifterna som hänför sig till övervakningen.

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

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

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

hålla,
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 behörig-

hetsintyg upphörde att gälla.
Till den som antecknats i VTS-behörighetsregistret får sådana uppgifter ur registret utläm-

nas som gäller personen i fråga. I övrigt får uppgifter utlämnas endast till den behöriga myn-
digheten, VTS-tjänsteleverantören 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-
tjänsteleverantören.

27 §

Förteckning över läroanstalter

Transport- och kommunikationsverket ska föra en förteckning över de läroanstalter som ger 
grundutbildning för VTS-operatörer och VTS-chefer.

28 §

Tillsyn

Den högsta tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av denna lag hör till kommuni-
kationsministeriet.
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Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att denna lag och de bestäm-
melser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den iakttas. 

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

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma hur den riskhantering som avses i 16 § 5 
mom. påverkar säkerheten inom sjöfarten. Transport- och kommunikationsverket kan ålägga 
en aktör att vidta korrigerande åtgärder för att eliminera en betydande risk som inverkar på sä-
kerheten inom sjöfarten. Skyldigheten kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i vi-
teslagen (1113/1990).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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15.

Lag

om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fartygsregisterlagen (512/1993) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 

486/2004 och ( / ), som följer:

1 §

Registrering av fartyg

Finska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 meter långa ska införas i det 
trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) och som förs av 
Transport- och kommunikationsverket, eller i ett register enligt denna lag. I registret ska också 
införas uppgifter om fartyg under byggnad och fartygs historik enligt vad som föreskrivs i V 
avd. i lagen om transportservice eller nedan i denna lag. Trafik- och transportregistret förs av 
Transport- och kommunikationsverket i enlighet med V avd. i lagen om transportservice och 
Statens ämbetsverk på Åland för register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland. 
Registerområdena är landskapet Åland och det övriga Finland. Bestämmelserna i 9–12 § till-
lämpas endast när Statens ämbetsverk på Åland är registerförare.

Med fartyg avses i denna lag också pontoner och pontonkonstruktioner samt andra flytande 
anordningar.

Bestämmelser om fartygs nationalitet och hemort finns i sjölagen (674/1994).
Över de finska passagerarfartyg och de finska lastfartyg med en bruttodräktighet på minst 

500 som går i internationell fart och som införts i fartygsregistret ska också föras ett historik-
register enligt 2 a kap.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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16.

Lag

om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5, 9, 13 och 18 §, sådana de ly-

der, 5 § i lag 1138/2010, 9 § delvis ändrad i lag 1138/2010, 13 § delvis ändrad i lagarna 
1113/1990 och 1293/2009 samt 18 § i lag 877/2014, som följer:

5 §

Tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag.
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om 

fartygssäkerheten och handhar inspektioner och meddelanden enligt PSC-direktivet och be-
siktningsdirektivet samt tillhandahåller och utbyter information enligt direktiven.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är sådana inspektörer som avses i denna lag.
Inspektioner enligt PSC-direktivet får förrättas av inspektörer som uppfyller kraven i bilaga 

XI till PSC-direktivet. Kontroller som avses i besiktningsdirektivet får förrättas av inspektörer 
som uppfyller kraven i bilaga V till besiktningsdirektivet. Inspektören ska ha ett av tillsyns-
myndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kommissionens direk-
tiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer 
som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är bemyndigad att förrätta in-
spektioner.

9 §

Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och 
hälsovårdsmyndigheterna, försvarsmakten och Trafikledsverket inom respektive verksamhets-
område skyldiga att på begäran ge Transport- och kommunikationsverket behövlig handräck-
ning. Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevaknings-
lagen (578/2005).

Förekommer försök att hindra eller störa en i denna lag avsedd inspektion eller annan åt-
gärd, ska polisen ge handräckning för förrättandet av inspektionen.

Om förfarandet vid begäran om och givande av handräckning kan statsrådet meddela när-
mare föreskrifter.

13 §

Vite och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med vite 
eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller dennes om-
bud eller båda. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).
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Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläg-
gandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Transport- och kommunikationsverket 
förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som motsvarar vi-
tet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen ska säkerheten återstäl-
las till redaren.

18 §

Ändringssökande

Omprövning av en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag får begäras hos Transport- och 
kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om 
omprövning av beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud mot 
tillträde till hamn enligt 14 c–14 h § ska behandlas utan dröjsmål.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning samt förbud att 
använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord, tillträdesförbud och indrag-
ning av en redares rätt att bedriva trafik får överklagas genom besvär på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får 
överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärsskriften ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort en begäran om ompröv-
ning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till 
besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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17.

Lag

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 46, 47, 50, 51, 54, 55, 67 och 86 §,
sådana de lyder, 46 § i lagarna 5/2009, 1324/2009 och 1192/2016, 47 § i lag 1073/2014, 50 

§ delvis ändrad i lag 1192/2016, 51 § i lagarna 1324/2009 och 1192/2016, 54 och 55 § i lag 
1192/2016, 67 § i lagarna 413/1997 och 1192/2016 samt 86 § i lagarna 266/2003, 868/2011 
och 971/2012, som följer:

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt 
denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess an-
vändningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är 
den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en 
månad göra anmälan om detta till Transport- och kommunikationsverket. Anmälan ska också 
göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av ett fordons konstruktion anses även att en paketbil för-
ses med andra sitsar eller anordningar för deras fastgörande än sådana som avses i 8 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, ska Tullen eller polisen 
hindra att fordonet används till dess att skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

47 §

Transport- och kommunikationsverket debiterar bilskatten efter att ha fått anmälan enligt 46 
§ eller när det annars upptäcks att ett fordon som inte längre uppfyller förutsättningarna för 
skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik.

Skatten debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom. eller den som har använt fordo-
net på det sätt som avses i 28 §, eller dennes rättsinnehavare. Debiteringen verkställs dock inte 
om fordonet senast en månad från det att fordonet överlåtits av en ägare som har rätt till skat-
tefrihet, rätt att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller rätt till skatteåterbäring, 
registreras i en annan persons ägo som har rätt till nämnda förmåner.

50 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer ned-
sätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, rest-
avgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalats eller ska betalas. Transport- och 
kommunikationsverket avgör ansökan om verket ska påföra eller har påfört skatten.

Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som avses i 1 
mom.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet 
bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Transport- och kommunikationsver-
ket avgör en ansökan som gäller skatt som verket har debiterat. Finansministeriet kan överta 
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avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut 
med anledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

51 §

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, 
vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent på grund av rörelse- eller synskada och i 
vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 
procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han eller hon 
ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvaltning-
en på ansökan och på de villkor som den ställer bestämma att skatten ska återbetalas av statens 
medel, dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något an-
nat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör använda bil med automatväxel, återbetalas i 
skatt, under ovannämnda förutsättningar, högst 4 980 euro. Om bilen har varit i innehavarens 
bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan 
kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den ska göras inom sex 
månader från det att sökanden antecknades i registret som bilens ägare, annars förverkas rätten 
till återbäring.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, 
vars rörelseförmåga på grund av att han eller hon saknar det ena eller båda benen eller på 
grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans eller hennes varaktiga invaliditetsgrad 
är minst 40 procent, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor som föreskrivs i 1 
mom. bestämma att 60 procent av skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 2 460 
euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för inva-
liden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstu-
dier. Ansökan kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den ska 
göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt ska, om fordonet överlåts för något annat 
än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlåtelsen till 
Transport- och kommunikationsverket med iakttagande av 46 §.

Transport- och kommunikationsverket ska efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 mom. 
påföra fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 § ska iakttas i tillämpliga delar.

54 §

Med skattemyndigheter avses i denna lag Skatteförvaltningen och Transport- och kommuni-
kationsverket.

Skatteförvaltningen ansvarar för verkställandet av bilbeskattningen, skatteuppbörden, skat-
tekontrollen och övriga myndighetsuppgifter enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för uppgifterna enligt 2 mom. i de fall som 
avses i 3, 14 och 30 § samt 8 kap.

Utöver skattemyndigheterna övervakar Tullen och polisen att de skyldigheter som bestämts 
och föreskrivits för att säkerställa att bilbeskattningen är korrekt iakttas.

55 §

Vid den beskattning som ankommer på Skatteförvaltningen bevakas statens rätt av Enheten 
för bevakning av skattetagarnas rätt. Vid den bilbeskattning som ankommer på Transport- och 
kommunikationsverket bevakas statens rätt av Transport- och kommunikationsverkets skatte-
ombud.
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Den statliga rättsbevakaren hörs och delges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle att ta del 
av beslutet och av de handlingar som ligger till grund för beslutet.

67 §

Om saken är av synnerlig vikt för sökanden kan Skatteförvaltningen eller Transport- och 
kommunikationsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tilläm-
pas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om be-
skattningsvärdet.

I ansökan ska den fråga specificeras om vilken förhandsavgörande önskas och den utredning 
läggas fram som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Förhandsavgörande meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det 
år då avgörandet meddelades. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska, på yr-
kande av den som fått avgörandet, iakttas under den tid för vilken det har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Skatteförvaltningen, Transport- och kommuni-
kationsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas skyndsamt. 
I ett beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sö-
kas genom besvär.

86 §

Uppgifter och handlingar som lämnats eller företetts för bilbeskattningen ska hållas hemliga. 
De får inte i protokoll eller beslut redovisas i större utsträckning än vad som är nödvändigt. 
Uppgifterna får användas för skattemyndighetens statistiska utredningar enligt denna lag vil-
kas sammandrag är offentliga. Beslut om beskattningen av fordon som beskattats på grundva-
len av det allmänna värdet i detaljhandeln är offentliga, med undantag för handlingar som hän-
för sig till de ärenden som avses i 50 och 51 § samt uppgifter om personbeteckning och en fy-
sisk persons adress. Information om offentliga handlingar i en myndighets personregister får 
lämnas ut i form av en kopia, en utskrift eller i elektronisk form trots 16 § 3 mom. lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter hos skattemyndigheten om 
ett begagnat fordons värde är offentliga endast om de använts vid beskattningen av fordonet. 
En parts rätt att få uppgifter bestäms enligt 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet.

Trots 1 mom. får uppgifter och handlingar likväl lämnas till skattemyndigheterna och av 
dessa kallade sakkunniga samt, då syftet är skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av besvär 
över beskattning och väckande av åtal eller utsökning, även till behöriga myndigheter och de-
ras företrädare. Under de förutsättningar som anges i 8 kap. 2 § i tvångsmedelslagen 
(806/2011) ska beskattningshandlingarna eller uppgifter som framgår av dem ställas till en an-
hållningsberättigad tjänstemans förfogande också för utredning av andra brott än skattebrott.

Tullen, Skatteförvaltningen eller Transport- och kommunikationsverket kan även bestämma 
att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar ska göras tillgängliga för personer 
eller myndigheter som bedriver forskning på området. Även förvaltningsdomstolens och 
högsta förvaltningsdomstolens beslut kan publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock 
med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan 
skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats ut, om inte 
något annat bestäms. 

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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18.

Lag

om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) 33 §, sådan den lyder i 

lag 388/2017, som följer:

33 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Energi-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som myndigheten har fått vid 
utförande av uppdrag enligt denna lag

1) till åklagare och polis för att förebygga och utreda brott,
2) till Skatteförvaltningen för verkställandet av och tillsynen över beskattningen och för ut-

förande av uppdrag enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport,
3) till Transport- och kommunikationsverket för tillsynsuppdrag som avses i lagen om han-

del med utsläppsrätter för luftfart,
4) till statsbidragsmyndigheten för övervakningen av statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.,
5) till arbets- och näringsministeriet för beredning och genomförande av energi- och klimat-

politiska mål samt för vidarebefordran till den behöriga institutionen inom Europeiska union-
en eller något annat organ inom unionen, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstift-
ning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska 
unionen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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19.

Lag

om ändring av 20 § i lagen om transport av djur

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transport av djur (1429/2006) 20 §, sådan den lyder i lag 1341/2009, som 

följer:

20 §

Intyg om godkännande av fartyg för djurtransport

I djurtransportförordningen avsett intyg om godkännande av fartyg för djurtransport söks 
hos Transport- och kommunikationsverket. Den inspektion av fartyg för djurtransport som 
förutsätts i djurtransportförordningen utförs av verket.

Transport- och kommunikationsverket beviljar intyg om godkännande, om fartyget för djur-
transport uppfyller de krav som ställs i djurtransportförordningen. Verket kan återkalla intyget 
om godkännande, om ett fartyg för djurtransport inte längre uppfyller de föreskrivna kraven 
och innehavaren av intyget inte korrigerar bristerna inom en av verket eller tillsynsmyndighet-
en utsatt skälig tid. Intyget om godkännande kan dock återkallas genast, om bristen i ett fartyg 
för djurtransport är sådan att den omedelbart äventyrar djurens välbefinnande.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål sända uppgifterna i intyget om 
godkännande och anmäla ett återkallande av ett intyg om godkännande till Livsmedelsmedels-
säkerhetsverket för införande i ett register. Livsmedelssäkerhetsverket förser intygen om god-
kännande med det unika nummer som avses i djurtransportförordningen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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20.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt 
beslut

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut 

(781/2013) 1 § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en gärning och försummelse för vilken den behöriga myndigheten 
kan påföra en fysisk person, ett inhemskt dödsbo eller en i 4 § i inkomstskattelagen 
(1535/1992) avsedd sammanslutning eller någon annan skattskyldig, för vars skatteförhöjning 
en fysisk person är ansvarig med stöd av bestämmelserna om skatteansvar, skatteförhöjning 
eller tullhöjning.

Behöriga myndigheter som avses i denna lag är Skatteförvaltningen, Tullen och Transport-
och kommunikationsverket.

Vad som i denna lag föreskrivs om skatteförhöjning och beskattningsbeslut tillämpas på 
motsvarande sätt på tullhöjning och förtullningsbeslut.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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21.

Lag

om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och 
om tillsyn över skyddet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om till-

syn över skyddet (485/2004) 2–4, 6, 7, 7 e, 7 f, 10, 13, 14, 17, 19, 20 a och 23 §,
av dem 2 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 69/2007 och 1303/2009, 3 och 23 

§ sådana de lyder delvis ändrade i lag 1303/2009, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
69/2007, 1303/2009 och 748/2014, 7 e och 7 f § sådana de lyder i lag ( / ), 10 § sådan den ly-
der delvis ändrad i lagarna 69/2007, 769/2011 och 165/2017, 13, 14 ja 19 § sådana de lyder i 
lag 1303/2009, 17 § sådan den lyder i lag 651/2015 samt 20 a § sådan den lyder i lag 69/2007, 
som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) behörig myndighet Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet, po-

lisen och Tullen,
2) hamninnehavare den som håller en hamn eller hamnanläggning,
3) farligt föremål ett sådant föremål, en sådan imitation av ett föremål eller ett sådant ämne 

som kan äventyra eller som kan användas för att äventyra säkerheten ombord på ett fartyg el-
ler i en hamn eller de personers säkerhet som befinner sig där,

4) hamnskyddsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG om ökat 
hamnskydd, 

5) skyddsnivå nivån på de skyddsåtgärder som vidtas för att skapa beredskap mot försök till 
säkerhetstillbud eller mot att ett säkerhetstillbud inträffar,

6) skyddsnivå 1 den nivå på vilken de minst omfattande skyddsåtgärderna alltid ska upprätt-
hållas,

7) skyddsnivå 2 den nivå på vilken tillämpliga ytterligare skyddsåtgärder ska upprätthållas 
under en viss tidsperiod på grund av en förhöjd risk för säkerhetstillbud, 

8) skyddsnivå 3 den nivå på vilken ytterligare specifika skyddsåtgärder ska upprätthållas un-
der en begränsad tidsperiod då ett säkerhetstillbud kan förväntas eller är överhängande, även 
om det kanske inte är möjligt att identifiera säkerhetstillbudets specifika mål,

9) hamnskyddsområde ett område som fastställs utifrån en skyddsutredning enligt denna lag 
och för vilket uppgörs en skyddsplan, och som ska markeras väl synligt med tydliga märken 
och skyltar med information om skyddsområdet på finska, svenska, engelska och ryska,

10) hamnanläggning en plats där personer eller gods förflyttas till eller från fartyget eller där 
hamntjänster tillhandahålls,

11) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människo-
liv till sjöss (FördrS 11/1981).

3 §
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En behörig myndighets allmänna uppgifter

Den behöriga myndigheten har till uppgift att övervaka att bestämmelserna i förordningen 
om sjöfartsskydd och bestämmelserna i denna lag efterlevs.

Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen ska informera Transport- och kommunikat-
ionsverket om brister som de observerat i efterlevnaden av de bestämmelser som avses i 1 
mom. Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristerna. Om en brist till sin karaktär är sådan att dess avhjälpande kräver snabba åtgärder, 
kan även en annan behörig myndighet vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa bristen. 
Myndigheten ska också genast informera Transport- och kommunikationsverket om detta.

Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och Tullen ska informera 
polisen om de allvarliga brister som de observerat i efterlevnaden av de bestämmelser som av-
ses i 1 mom. med tanke på bedömningen av den skyddsnivå som definieras i kapitel XI-2 re-
gel 1 punkt 1.14 i bilagan till SOLAS-konventionen och i 2 § 5-8 punkten i denna lag.

Den behöriga myndigheten ska, trots sekretessbestämmelserna, till en annan behörig myn-
dighet lämna information som behövs med tanke på uppnåendet av syftet med denna lag. In-
formationen kan förmedlas elektroniskt på det sätt som föreskrivs i denna lag.

4 §

Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter

Transport- och kommunikationsverket är den nationella myndighet med ansvar för sjöfarts-
skyddet och skyddsåtgärderna i hamnar som avses i artikel 2.6 i förordningen om sjöfarts-
skydd. Dessutom har Transport- och kommunikationsverket till uppgift att

1) utföra skyddsutredningar av hamnanläggningar och hamnar, godkänna fartygens, ham-
narnas och hamnanläggningarnas skyddsplaner, besiktiga fartyg samt utfärda certifikat på det 
sätt som föreskrivs i förordningen om sjöfartsskydd och i denna lag,

1 a) på basis av skyddsutredningen och på hamninnehavarens framställning godkänna grän-
serna för hamnskyddsområdet och vilka av hamnpersonalen som ska omfattas av en säker-
hetsutredning som avses i säkerhetsutredningslagen (726/2014) samt sörja för översynen av 
hamnarnas skyddsplaner i enlighet med denna lag,

1 b) godkänna hamnskyddschefen och den övriga centrala skyddspersonalen på framställ-
ning av hamnen och på basis av säkerhetsutredningen,

1 c) vara hamnskyddsmyndighet enligt artikel 5 i hamnskyddsdirektivet,
2) vidta de kontrollåtgärder som avses i artikel 9 i förordningen om sjöfartsskydd för att sä-

kerställa att ett fartyg som är i finsk hamn uppfyller bestämmelserna i förordningen och, om 
det finns grundad anledning att misstänka att fartyget inte uppfyller bestämmelserna i förord-
ningen eller om fartyget inte på begäran uppvisar certifikatet, informera Gränsbevakningsvä-
sendet, polisen eller Tullen om detta samt vidta de behövliga kontrollåtgärder som avses i ka-
pitel XI-2 regel 9 punkterna 1.2 och 1.3 i bilagan till SOLAS-konventionen, vilken utgör bi-
laga till förordningen om sjöfartsskydd,

3) vidta de åtgärder som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkt 2.4 i bilagan till SOLAS-
konventionen, vilken utgör bilaga till förordningen om sjöfartsskydd, för att rätta till fartygets 
bristande överensstämmelse, om det finns grundad anledning att misstänka att ett fartyg som 
anlöper finsk hamn inte efterlever bestämmelserna i förordningen, och om bristen inte rättas 
till eller om det annars finns grundad anledning att misstänka att fartyget inte efterlever be-
stämmelserna i förordningen, informera Gränsbevakningsväsendet, polisen eller Tullen om 
detta samt vidta de behövliga kontrollåtgärder som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkt 2.5 i bi-
lagan till SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga till förordningen,

4) godkänna de likvärdiga skyddsarrangemang som avses i artikel 5.4 i förordningen om sjö-
fartsskydd och beträffande dem vidta de åtgärder som avses i artikel 5.4 i förordningen,
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5) i behövlig omfattning, effektivt och utan obefogat dröjsmål informera om den skyddsnivå 
som polisen meddelat verket och om ändringar i denna skyddsnivå samt vid behov ge närmare 
upplysningar i ärendet, samt utifrån en riskanalys fastställa skyddsnivån för ett fartyg som för 
finsk flagg i utlandet och förmedla uppgiften om detta till polisen för fastställelse,

6) göra de administrativa anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet,
7) ge anvisningar om och kontrollera övningar som tillsynsmyndigheterna ordnar enligt bi-

laga III till hamnskyddsdirektivet,
8) övervaka att de säkerhetskontroller som avses i denna lag utförs i enlighet med förord-

ningen om sjöfartsskydd och denna lag, samt
9) utföra övriga uppgifter som i denna lag föreskrivs för Transport- och kommunikations-

verket.

6 §

Polisens särskilda uppgifter

Polisen har, utöver vad som i övrigt bestäms i denna lag, till uppgift att
1) fastställa den skyddsnivå som avses i kapitel XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bilagan till SO-

LAS-konventionen, vilken utgör bilaga till förordningen om sjöfartsskydd, och i 2 § 5–8 
punkten i denna lag, och utgående från de uppgifter polisen har till sitt förfogande fatta beslut 
om höjning och sänkning av skyddsnivån samt meddela närmare anvisningar om hur man ska 
skydda sig mot risksituationer,

2) informera Transport- och kommunikationsverket om de beslut om ändring av skyddsni-
vån som polisen fattat, och

3) efter att ha erhållit information om ett sådant fartyg som är i finsk hamn eller anlöper 
finsk hamn och angående vilket det finns grundad anledning att misstänka att fartyget inte 
uppfyller bestämmelserna i förordningen om sjöfartsskydd och om det finns grundad anled-
ning att misstänka att fartyget medför säkerhetsrisker eller att fartyget är utsatt för ett säker-
hetshot eller ett säkerhetstillbud, vidta de kontrollåtgärder som avses i kapitel XI-2 regel 9 
punkterna 1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bilagan till SOLAS-konventionen, vilken utgör bi-
laga till förordningen om sjöfartsskydd.

7 §

Tullens särskilda uppgift

Utöver vad som i övrigt bestäms i denna lag ska Tullen efter att ha erhållit information om 
ett fartyg som är i finsk hamn eller anlöper finsk hamn och angående vilket det finns grundad 
anledning att misstänka att fartyget inte uppfyller bestämmelserna i förordningen om sjöfarts-
skydd och om det finns grundad anledning att misstänka att fartyget medför säkerhetsrisker el-
ler att fartyget är utsatt för ett säkerhetshot eller ett säkerhetstillbud, vidta de kontrollåtgärder 
som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkterna 1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bilagan till SOLAS-
konventionen, vilken utgör bilaga till förordningen om sjöfartsskydd.

7 e §

Hamninnehavares skyldighet att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikationsnät och 
informationssystem

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska sörja för riskhanteringen i fråga om de kommu-
nikationsnät och informationssystem som de använder.
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Transport- och kommunikationsverket ska bedöma hur den riskhantering som avses i 1 
mom. påverkar säkerheten inom sjöfarten. Verket kan ålägga en i 1 mom. avsedd hamninne-
havare att vidta korrigerande åtgärder för att eliminera en betydande risk som inverkar på sä-
kerheten inom sjöfarten. Skyldigheten kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i vi-
teslagen (1113/1190).

Bestämmelser om när en i 1 mom. avsedd hamn ska betraktas som samhällsviktig utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

7 f §

Anmälan om störningar i anslutning till informationssäkerheten

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska utan dröjsmål lämna Transport- och kommuni-
kationsverket en anmälan om betydande informationssäkerhetsrelaterade störningar som är 
riktade mot kommunikationsnät eller informationssystem som de använder.

Om det ligger i allmänt intresse att det görs en anmälan om en störning, kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller 
efter att ha hört den anmälningspliktiga själv informera om saken. 

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de be-
rörda medlemsstaterna.

Transport- och kommunikationsverket 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.

10 §

Rätt att utföra säkerhetskontroller

En gränsbevakningsman, en polisman eller en tullman har rätt att utföra en sådan säkerhets-
kontroll som avses i denna lag för att förhindra att farliga föremål används för olagliga gär-
ningar som skadar ett fartyg eller ett hamnskyddsområde eller personer som befinner sig där.

Även andra personer än en gränsbevakningsman, en polisman eller en tullman har rätt att ut-
föra säkerhetskontroller av de skäl som avses i 1 mom. om de uppfyller de villkor som i 35 § i 
lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) ställs för godkännande som ordningsvakt eller 
om de har fått en av Transport- och kommunikationsverket godkänd utbildning till säkerhets-
kontrollör enligt skyddsreglerna för den civila luftfarten och om polisen i båda fallen har god-
känt dem för uppgiften. När polisen behandlar ett ärende som gäller godkännande har polisen 
rätt att använda de registeruppgifter som en i säkerhetsutredningslagen avsedd begränsad sä-
kerhetsutredning av person får bygga på. Polisens godkännande gäller i hela landet.

De säkerhetskontrollörer som avses i 2 mom. har inte rätt att utföra kontroller i utrymmen 
som omfattas av hemfriden. De har inte heller rätt att använda maktmedel.

Bestämmelser om fartygets befälhavares rätt och skyldighet att upprätthålla ordning och sä-
kerhet på fartyget finns i 13 kap. 18 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011).

13 §

Lämnande av uppgifter innan fartyget anlöper hamn

De uppgifter om fartyget som hänför sig till sjöfartsskyddet och som avses i artikel 6 i för-
ordningen om sjöfartsskydd ska tillställas Transport- och kommunikationsverket på det sätt 
som verket bestämmer.
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Transport- och kommunikationsverket får på de villkor som anges i artikel 7 i förordningen 
om sjöfartsskydd på ansökan medge befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 
mom.

14 §

Hamninnehavarens informationsskyldighet

Hamninnehavaren ska för bedömningen av skyddsnivån utan dröjsmål informera polisen om 
alla sådana faktorer som hamninnehavaren fått kännedom om och som kan ha betydelse för 
det sjöfartsskydd som avses i förordningen om sjöfartsskydd eller i denna lag. På samma gång 
ska även Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och Tullen infor-
meras.

17 §

Teknisk övervakning

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har polisen, Gränsbevakningsväsendet 
och Tullen rätt att, efter att på förhand med ett lämpligt tecken ha meddelat detta, på platser 
till vilka allmänheten har tillträde inom området för en finsk hamn som avses i denna lag fö-
reta sådan teknisk övervakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i polislagen och i 5 kap. 28 § i 
tullagen (304/2016) för genomförande av sjöfartsskyddet. Teknisk övervakning får dock inte 
ske på platser som omfattas av hemfriden, på toaletter, i omklädningsrum eller på någon annan 
motsvarande plats eller i personalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats arbetstagarna för 
deras personliga bruk. Automatisk upptagning av ljud eller bild med hjälp av en teknisk an-
ordning får göras om detta behövs i syfte att förhindra brott som avses i 34 a kap. i strafflagen 
eller i syfte att identifiera personer som är efterlysta för brott som avses i det kapitlet eller som 
på sannolika skäl misstänks för sådana brott. De myndigheter som nämns i detta moment får 
inom hamnskyddsområdet placera anordningar som används för den tekniska övervakningen, 
om inte detta medför oskälig olägenhet för hamninnehavaren.

Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen har rätt att av hamninnehavaren och redaren 
till sitt förfogande få övervakningsmaterial från tekniska anordningar som fortlöpande förmed-
lar eller tar upp bilder och som av hamninnehavaren eller redaren placerats inom ett sådant 
finskt hamnskyddsområde eller ombord på ett sådant finskt fartyg som avses i denna lag, om 
skyddsnivå 1 eller 2 har angetts. Uppgifter som avses i detta moment får lämnas ut även ge-
nom teknisk anslutning.

På behandling av uppgifter som erhållits med hjälp av teknisk övervakningsutrustning till-
lämpas bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
personuppgiftslagen (523/1999), lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksam-
het (761/2003),  lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 
(578/2005) eller lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015), oberoende 
av om upptagningarna utgör ett sådant personregister som avses i den allmänna dataskydds-
förordningen personuppgiftslagen eller inte.

19 §

Avhjälpande av brister samt tvångsmedel

Om hamninnehavaren inte iakttar bestämmelserna i förordningen om sjöfartsskydd eller be-
stämmelserna i denna lag ska Transport- och kommunikationsverket, efter att ha hört den som 
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gjort sig skyldig till försummelsen, meddela behövliga anvisningar och förelägganden för av-
hjälpande av bristerna eller missförhållandena. Verket får fastställa en frist för avhjälpandet av 
bristerna eller missförhållandena.

Om hamninnehavaren motsätter sig kontroll, inte överlämnar material som avses i 16 eller 
17 § eller inte iakttar ett föreläggande som avses i 1 mom. eller underlåter att avhjälpa en brist 
eller ett missförhållande inom den frist som Transport- och kommunikationsverket fastställt, 
får verket enligt prövning avbryta arbetet vid hamnanläggningen eller inom hamnskyddsom-
rådet tills felet eller bristen har avhjälpts eller materialet överlämnats. Polisen och hamninne-
havaren ska utan dröjsmål informeras om beslutet.

20 a §

Samarbete mellan den som utför en säkerhetskontroll och den behöriga myndigheten

Den som utför en säkerhetskontroll har rätt att underrätta Tullen eller Gränsbevakningsvä-
sendet om iakttagelser som är relevanta för verksamheten vid inrättningen.

23 §

Förseelse mot sjöfartsskyddet

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter den informationsskyldighet som avses i 
13 § eller inte iakttar ett föreläggande som Transport- och kommunikationsverket meddelat 
med stöd av 19 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, 
för förseelse mot sjöfartsskyddet dömas till böter.

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till en behörig myndighet finns i 16 
kap. 8 § i strafflagen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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22.

Lag

om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) 1, 5 och 

8 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna 892/2012 och 974/2012, 5 § i lag 974/2012 samt 8 § i lagar-
na 1328/2009 och 974/2012, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som behandlas av Skatteförvaltningen och som gäller 
förhandsavgöranden som sökts hos centralskattenämnden samt annat förhandsavgörande som 
sökts hos Skatteförvaltningen.

Denna lag tillämpas också på sådana ansökningar som Tullen eller Transport- och kommu-
nikationsverket behandlar och som avser Tullens eller Transport- och kommunikationsverkets 
förhandsavgöranden.

5 §

Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgifter som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut fast-
ställs genom förordning av finansministeriet. Bestämmelser om avgifter för Transport- och 
kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet.

8 §

Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel inträffat i en avgift som fastställts av Skatteför-
valtningen eller Transport- och kommunikationsverket kan inom sex månader från avgiftens 
fastställande begära omprövning hos den myndighet som påfört avgiften. I ett beslut som 
meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos 
den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen. 
Besvärstiden är 30 dagar räknat från det då ändringssökanden har tagit del av beslutet som 
meddelats med anledning av begäran om omprövning. I förvaltningsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Tullen har påfört finns i tullagen 
(304/2016).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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23.

Lag

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 6, 8, 10, 12 

och 14–25 §,
sådana de lyder, 6, 12, 16–20 och 24 § i lag 1305/2009, 8, 10, 14, 22 och 23 § delvis änd-

rade i lag 1305/2009, 15 § i lagarna 1305/2009 och 914/2014, 21 § delvis ändrad i lagarna 
1305/2009 och 914/2014 samt 25 § i lag 987/2015, som följer:

6 §

Temporärt verksamhetstillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan med avvikelse från kraven i 5 § 1 mom. 4 punk-
ten bevilja nyligen inrättade terminaler temporärt verksamhetstillstånd för högst 12 månader. 
Terminalen ska dock i sin skriftliga ansökan visa Transport- och kommunikationsverket att 
den har en plan för genomförande av ett certifierat kvalitetssäkringssystem i enlighet med 5 § 
1 mom. 4 punkten.

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten ska
1) i enlighet med BLU-koden lämna fartygets befälhavare information om hamnen, termina-

len, lastningsförfaranden, lossning och motsvarande omständigheter, enligt vad som närmare 
föreskrivs genom förordning av kommunikationsministeriet,

2) när ett fartyg lastas försäkra sig om att fartygets befälhavare så tidigt som möjligt har bli-
vit underrättad om innehållet i lastdeklarationsformuläret,

3) utan dröjsmål till fartygets befälhavare och Transport- och kommunikationsverket anmäla 
uppenbara brister som han eller hon har observerat ombord på bulkfartyget och som kan även-
tyra säkerheten vid lastning eller lossning av fasta bulklaster, och

4) innan lasthanteringen börjar samt under lastning eller lossning se till att fartygets befälha-
vare har kontaktinformationen till den för lastningen eller lossningen ansvariga terminalperso-
nalen eller befraktaren samt att alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller lossning iakttas.

Genom förordning av kommunikationsministeriets kan närmare bestämmelser utfärdas om 
terminalrepresentantens uppgifter innan lasthanteringen inleds och under lastning eller loss-
ning samt om den information som terminalrepresentanten ska lämna fartygets befälhavare.

10 §

Bedömningsorgan och deras uppgifter

Transport- och kommunikationsverket utnämner på ansökan bedömningsorgan med rätt att 
certifiera terminaloperatörers kvalitetssäkringssystem. Utnämningen gäller tills vidare.
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Med ett bedömningsorgan jämställs utifrån principen om ömsesidighet företag eller övriga 
organisationer registrerade i andra medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som enligt lagstiftningen i respektive med-
lemsstat har rätt att certifiera kvalitetssäkringssystem på det sätt som avses i denna lag.

12 §

Återtagande av ett bedömningsorgans utnämning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthåller sin kompetens på det sätt som kompetensen har 
utvärderats i enlighet med 11 § eller om det beviljar certifikat för en terminaloperatörs 
kvalitetssäkringssystem som inte uppfyller kraven enligt standarden ISO 9001:2000 eller en 
likvärdig standard, ska Transport- och kommunikationsverket sätta ut en tid inom vilken be-
dömningsorganet ska rätta till saken. Verket ska återkalla utnämningen, om bedömningsorga-
net inte har rättat till saken inom utsatt tid.

14 §

Reparation av skador som uppstått i samband med lastning eller lossning

Terminalrepresentanten rapporterar till fartygets befälhavare om fartygets konstruktion eller 
utrustning har skadats i samband med lastningen eller lossningen. Skadorna ska vid behov re-
pareras.

Om skadan kan antas försvaga fartygskonstruktionens hållfasthet, minska skrovets vattentäta 
integritet eller försämra tillförlitligheten hos fartygets väsentliga tekniska system, ska termi-
nalrepresentanten eller befälhavaren informera flaggstatens administration eller ett klassifice-
ringssällskap som denna erkänner och företräds av samt Transport- och kommunikationsver-
ket om saken. Ett beslut om huruvida reparationer krävs omedelbart eller om de kan utföras 
senare fattas av Transport- och kommunikationsverket med beaktande av ett eventuellt utlå-
tande från flaggstatens administration eller från den organisation som den erkänner och föret-
räds av samt befälhavarens uppfattning. Om omedelbara reparationer anses nödvändiga, ska 
de utföras samt befälhavaren och Transport- och kommunikationsverket godkänna dem innan 
fartyget lämnar hamnen.

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket anlita en er-
känd organisation som avses i rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standar-
der för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadmi-
nistrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant direktivet lyder ändrat och är genom-
fört i Finland, för att inspektera skadan och ge råd om nödvändigheten att utföra reparationer 
och om hur brådskande reparationerna är.

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 
(370/1995) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

15 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den följs. Verket övervakar regelbundet att kraven enligt 5, 8 och 9 
§ iakttas. Övervakning sker också genom överraskningsinspektioner under lastning och loss-
ning.
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Transport- och kommunikationsverket utför med behövliga intervaller inspektioner av ter-
minaler och bulkfartyg för att säkerställa att terminaloperatörerna iakttar sina skyldigheter en-
ligt 4 § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket lämnar en rapport till Europeiska kommissionen om 
resultatet av övervakning som utförts i enlighet med denna lag. Närmare bestämmelser om 
rapporten och om att lämna den utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

16 §

Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till fartyg, områden eller loka-
ler och andra sådana utrymmen till vilka tillträde behövs för övervakningen enligt denna lag 
samt rätt att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. Över-
vakningen kan dock inte utsträckas till lokaler som omfattas av hemfrid.

17 §

Brister eller missförhållanden som observerats vid lastning eller lossning av fartyg

Om terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare inte iakttar denna 
lag, ska Transport- och kommunikationsverket efter förhandlingar med den berörda parten ge 
lämpliga instruktioner för avhjälpande av bristerna eller missförhållandena. Verket kan sätta ut 
en tid inom vilken bristerna eller missförhållandena ska vara avhjälpta.

Om terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare tredskas eller sa-
ken inte tål dröjsmål, kan Transport- och kommunikationsverket efter att ha hört berörda par-
ter ålägga den som saken gäller att vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa bristen eller miss-
förhållandet. Gäller beslutet ett utländskt fartyg, anses berörd part ha blivit hörd när befälha-
varen har hörts i samband med inspektionen.

18 §

Vite och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett åläggande enligt 17 § 2 mom. med vite 
eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas terminaloperatören, ter-
minalrepresentanten eller fartygets befälhavare. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande 
finns i viteslagen (1113/1990).

Har Transport- och kommunikationsverket grundad anledning att misstänka att fartygets be-
fälhavare försöker undvika iakttagandet av beslutet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, 
kan verket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som 
motsvarar vitet. När den åtgärd som Transport- och kommunikationsverket beslutat om blivit 
vidtagen ska säkerheten återställas till redaren.

19 §

Förhindrande eller avbrytande av lastning eller lossning av fast bulklast

Transport- och kommunikationsverket ska förhindra eller avbryta lastning eller lossning av 
fast bulklast, om verket har fått vetskap om omständigheter enligt vilka det är uppenbart att 
lastningen eller lossningen äventyrar fartygets eller besättningens säkerhet. Bestämmelserna i 
denna paragraf begränsar dock inte befälhavarens rättigheter och skyldigheter att avbryta last-
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ningen eller lossningen av fartyget enligt kapitel VI regel 7.7 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention.

20 §

Rätt att få information av andra myndigheter och av leverantören av fartygstrafikservice

Transport- och kommunikationsverket har trots bestämmelserna om sekretess i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter och av en leverantör av 
fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice få sådan information som be-
hövs för övervakningen av att denna lag iakttas.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Transport-
och kommunikationsverket lämna ut sekretessbelagd information som verket har fått i sam-
band med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till

1) åklagaren, polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen för förebyggande eller utred-
ning av brott,

2) arbetarskyddsmyndigheterna och miljöskyddsmyndigheterna, när den handling som ska 
lämnas ut innehåller information som för myndigheten i fråga är relevant för skötseln av dess 
uppgifter, och till

3) en behörig utländsk myndighet och ett internationellt organ för genomförande av en skyl-
dighet enligt Europeiska unionens direktiv eller ett för Finland bindande internationellt avtal.

22 §

Utlämnande av information från bedömningsorgan

Bedömningsorganen är trots sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet skyldiga att

1) till andra bedömningsorgan som avses i denna lag och till sådana i 10 § 2 mom. avsedda 
organisationer som kan jämställas med bedömningsorgan lämna information som behövs för 
bedömningsorganens samarbete, och

2) till Transport- och kommunikationsverket lämna information som behövs för övervak-
ningen enligt denna lag.

23 §

Handräckningsmyndigheter

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och 
hälsovårdsmyndigheterna samt försvarsmakten inom sina respektive områden skyldiga att på 
begäran ge Transport- och kommunikationsverket behövlig handräckning.

Om någon försöker förhindra eller störa inspektioner eller andra åtgärder enligt denna lag, 
ska polisen ge handräckning för övervakningen av att denna lag iakttas.

24 §

Ersättning för kostnader
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Bestämmelser om när åtgärder samt beviljande av intyg enligt denna lag ska vara avgiftsbe-
lagda och om grunderna för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Om det vid inspektioner enligt denna lag konstateras sådana brister som enligt 19 
§ i denna lag ålägger Transport- och kommunikationsverket att förhindra eller avbryta last-
ningen eller lossningen av fast bulklast, ska redaren eller dennes representant i Finland eller 
terminaloperatören ersätta alla kostnader för ytterligare inspektioner.

För Transport- och kommunikationsverkets rådgivning och allmänna övervakning i sam-
band med tillämpningen och iakttagandet av denna lag tas ingen avgift ut.

25 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera en terminaloperatörs 
kvalitetssäkringssystem får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag samt beslut som fattats med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återtagande av ett bedömningsorgans 
utnämning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett beslut 
av Transport- och kommunikationsverket som fattats med stöd av denna lag ska iakttas obero-
ende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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24.

Lag

om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) 2 § som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana byggprodukter som inte omfattas av en harmoniserad pro-
duktstandard och vars tillverkare inte har låtit utföra en europeisk teknisk bedömning enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmonise-
rade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 
89/106/EG, nedan byggproduktförordningen.

Denna lag tillämpas på produkter enligt 1 mom. även när de används vid mark- och vatten-
byggnad. Lagen tillämpas dock inte på byggprodukter som används vid farledshållning och 
godkänns av Trafikledsverket.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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25.

Lag

om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 52 a §, sådan den lyder i lag ( / ), som föl-

jer:

52 a §

Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät- och in-
formationssäkerhet

Finansinspektionen ska samarbeta med Transport- och kommunikationsverket vid skötseln 
av uppgifter enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet. Finansinspektionen har för 
detta syfte rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till Transport- och 
kommunikationsverket.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



378

26.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskatt-

ning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om 
upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 6 § som 
följer:

6 §

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter enligt denna lag är Energimyndigheten, Transport- och kommunikat-
ionsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tullen, Skatteförvalt-
ningen och Statens ämbetsverk på Åland samt de myndigheter dessa har bemyndigat, i enlig-
het med vad som i annan lagstiftning föreskrivs om dessa myndigheters behörighet i fråga om 
beskattning.

Skatteförvaltningen svarar för kontakten till Europeiska kommissionen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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27.

Lag

om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna 
personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna per-

sonbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) 2, 4 och 
6–12 § som följer:

2 §

Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie

Skrotningspremie kan beviljas till en fysisk person som skaffar en ny personbil som inte ti-
digare har genomgått en första registrering, om han eller hon på det sätt som anges i 58 § i av-
fallslagen (646/2011) till skrotning har lämnat en sådan personbil vars i trafik- och transport-
registret antecknade ägare han eller hon har varit i minst tolv månader utan avbrott före skrot-
ningen, som har använts i trafik under det senaste kalenderåret och omedelbart före skrotning-
en och som har genomgått en första registrering 2007 eller tidigare.

Understöd beviljas, om
1) den nya bilen använder antingen höginblandad etanol, el eller bränsle som består av me-

tan som enda drivkraft eller som den ena drivkraften, eller
2) den nya bilens koldioxidutsläpp, angivna i enlighet med kraven för typgodkännande en-

ligt den EU-lagstiftning som gällde vid tidpunkten för första registrering, är högst 110 gram 
per kilometer.

Förutsättningar för att understöd ska beviljas är dessutom att
1) den återförsäljare som sålt den nya bilen har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfalls-

lagen för den bil som understödstagaren lämnat in för skrotning, av vilket det framgår dagen 
då skrotningsintyget utfärdades, registreringstecknet för den skrotningsfärdiga bilen samt bi-
lens ägare enligt trafik- och transportregistret och bilens fordonskategori,

2) skrotningsintyget och beställningsavtalet för den nya bilen har daterats tidigast den 1 ja-
nuari 2018 och senast den 31 juli 2018, och

3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande.
Understöd kan betalas endast en gång för en och samma personbil.

4 §

Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd

Konverteringsstöd kan beviljas till en fysisk person som under åren 2018–2021 konverterar 
en personbil så att den blir gas- eller etanoldriven.

Understöd beviljas, om
1) konverteringen till gas- eller etanoldrift har gjorts i enlighet med de föreskrifter som 

Transport- och kommunikationsverket med stöd av 7 § i fordonslagen (1090/2002) har medde-
lat om ändring av bilars och bilsläpvagnars konstruktion,

2) det i trafik- och transportregistret antecknas att personbilen använder gas som den ena 
drivkraften eller som enda drivkraft, eller 
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3) det vid en ändringsbesiktning till uppgifterna om en bensindriven personbil fogas att 
också höginblandad etanol kan användas som drivkraft för bilen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande.
Konverteringsstöd kan betalas endast en gång för en och samma bil. En och samma person 

kan beviljas konverteringsstöd högst en gång per kalenderår.

6 §

Understödstagare

Skrotningspremiens mottagare är den fysiska person som är ägare eller innehavare av den 
nya personbil som uppfyller förutsättningarna i 2 §, och som enligt trafik- och transportregist-
ret har varit den skrotade bilens ägare. Understödstagaren ska ha varit antecknad som ägare av 
den skrotningsfärdiga bilen när bilen slutligt avregistreras.

Anskaffningsstödets mottagare är den fysiska person som är ägare eller innehavare av den 
nya eldrivna personbil som uppfyller förutsättningarna i 3 §, och som köper eller långtidshyr 
den eldrivna bilen enbart för eget bruk. 

Konverteringsstödets mottagare är ägaren eller innehavaren av den personbil som konverte-
ras och som uppfyller förutsättningarna i 4 §. Mottagaren av konverteringsstöd ska vara en fy-
sisk person, och han eller hon kan få understödet endast en gång per kalenderår.

7 §

Betalning av skrotningspremie

Skrotningspremie betalas så att den återförsäljare som bedriver bilförsäljning och som säljer 
en ny personbil som uppfyller förutsättningarna i 2 § beviljar köparen en sänkning av försälj-
ningspriset som motsvarar det i 5 § föreskrivna beloppet, om de förutsättningar som anges i 
denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett belopp som motsvarar den prissänkning som bevil-
jats köparen.

Transport- och kommunikationsverket ska betala importören ett belopp som motsvarar den 
gottgörelse som importören betalat till återförsäljaren. Till ansökan ska det fogas en specifice-
rad redogörelse om den sålda bil för vars anskaffning statsunderstöd har betalats och en kopia 
av det skrotningsintyg som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten.

8 §

Betalning av anskaffningsstöd till köpare av eldrivna bilar

Anskaffningsstöd till en köpare av en eldriven bil betalas så att den återförsäljare som bedri-
ver bilförsäljning och som säljer en ny eldriven personbil som uppfyller förutsättningarna i 3 § 
beviljar köparen en sänkning av försäljningspriset som motsvarar anskaffningsstödet, om de 
förutsättningar som anges i denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett belopp som motsvarar den prissänkning som bevil-
jats köparen.

Transport- och kommunikationsverket ska betala importören ett belopp som motsvarar den 
gottgörelse som importören betalat till återförsäljaren. Till ansökan ska det fogas en specifice-
rad redogörelse om den sålda bil för vars anskaffning statsunderstöd har betalats.

9 §
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Betalning av anskaffningsstöd till den som långtidshyr en eldriven bil

Anskaffningsstöd till den som långtidshyr en eldriven bil betalas så att den tjänsteleverantör 
som bedriver långtidsuthyrning och som hyr ut en ny eldriven personbil som uppfyller förut-
sättningarna i 3 § beviljar den som långtidshyr bilen en sänkning av hyran som motsvarar an-
skaffningsstödet, om de förutsättningar som anges i denna lag är uppfyllda.

Transport- och kommunikationsverket ska betala tjänsteleverantören ett belopp som motsva-
rar sänkningen av hyran. Tjänsteleverantören ska hos Transport- och kommunikationsverket 
ansöka om gottgörelse inom sex månader från det att den eldrivna bilen har överlämnats till 
den som hyr bilen. Till ansökan ska det fogas en specificerad redogörelse om den personbil för 
vars långtidshyrning statsunderstöd har betalats. 

Tjänsteleverantören ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om avtalet om 
långtidshyrning upphör innan tidsfristen på tre år löper ut.

10 §

Betalning av konverteringsstöd

Konverteringsstöd till ägaren eller innehavaren av en bil som konverterats så att den är gas-
eller etanoldriven betalas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska uppgifter 
lämnas om den använda ändringsserien, om den som utfört ändringen och om den godkända 
ändringsbesiktningen.

11 §

Tillsyn och återkrav

Transport- och kommunikationsverket svarar för beviljande och tillsyn av statsunderstöd en-
ligt denna lag. Bestämmelser om tillsynsuppgiften och granskningsrätten i anslutning till den, 
om utförande av granskningar samt om handräckning finns i statsunderstödslagen.

Om de förutsättningar för beviljande av statsunderstöd som anges i denna lag inte är upp-
fyllda, kan Transport- och kommunikationsverket av understödstagaren återkräva ett av verket 
betalat statsunderstöd helt eller delvis. Innan verket fattar beslut om återkrav ska verket ge 
möjlighet att lämna upplysningar inom en skälig tid som inte får vara kortare än 14 dagar.

12 §

Ändringssökande

En part som med stöd av denna lag har rätt att få statsunderstöd får begära omprövning hos 
Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), 
om han eller hon inte har betalats statsunderstöd i enlighet med denna lag. I det beslut som 
meddelas med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). I förvaltningsdomstolens beslut får änd-
ring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Omprövning får dock inte begäras eller besvär anföras, om anslag som i statsbudgeten re-
serverats för betalning av understödet inte längre står till förfogande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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28.

Lag

om ändring av 19 och 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 19 och 

32 §, 
sådana de lyder, 19 § i lagarna 1181/2013, 729/2014, 765/2015, 1073/2015 och ( / ) samt 32 

§ i lag 1181/2013, som följer:

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregis-
ter genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter i enlighet med IV avd. 2 kap. 
2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportservice som är nödvändiga för utförande av dess 
lagstadgade uppdrag, 

2) till Nödcentralsverket, för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen om 
nödcentralsverksamhet (692/2010), uppgifter som behövs för att säkerställa förberedande åt-
gärder eller arbetarskyddet eller för att stödja enheten i fråga, med beaktande av vad som före-
skrivs om begränsning av rätten att få information i 19 § 2 mom. i den lagen, samt för registre-
ring i nödcentralsdatasystemet sådana uppgifter om säkerhet i arbetet som avses i 2 § 3 mom. 
6 punkten i denna lag och som ingår i informationssystemet för polisärenden,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen 
(379/2011),

4) till Gränsbevakningsväsendet uppgifter för upprätthållande av gränssäkerheten och för 
förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för Gränsbevak-
ningsväsendets andra uppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna samlats in och 
registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,

5) till försvarsmaktens huvudstab för säkerhets- och övervakningsuppgifter och brottsutred-
ning enligt lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) 
samt för i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar, 

6) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,
7) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott samt 

för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall 
som avses i 16 § 1 mom. samt för stämning och annan delgivning,

8) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehålls-
tillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

9) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden som gäller 
pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstill-
stånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras behörighet,

10) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlän-
ningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

11) till domstolarna för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner 
eller särskilt farliga projektiler,
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12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar, till 
Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om förutsättningarna för utdömande av 
samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av person-
uppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning 
av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av personer som 
dömts till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och fångar, förhindrande av kriminalitet under 
häktningstiden eller fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställig-
heten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvalt-
ningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för uppföljning av deras egna efterlysningar,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för ut-
sökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en tjänsteman för fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen när 
tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i polislagen 
(493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, eller verkar utomlands och sköter uppdrag 
i egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om utlämnande av upp-
gifter gäller 17 § 1–3 mom. och 18 § 1 och 2 mom. i denna lag,

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för 
stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt till stämningsmän för 
delgivning av stämning behövliga personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet och uppgif-
ter om anhållna i informationssystemet för polisärenden,

17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till 
deras behörighet,

18) till kommuner som är väghållare och Trafikledsverket uppgifter om trafikolyckor för 
främjande av trafiksäkerheten, 

19) till arbetarskyddsförvaltningen för övervakning av förarnas kör- och vilotider uppgifter 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomfö-
rande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på 
vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG,

20) till magistraten för fullgörande av de uppgifter som avses i 38 § i medborgarskapslagen 
(359/2003),

21) till försvarsmakten, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och fångvårdsmyndigheterna för 
bedömning av om en hos dessa anställd med rätt att bära skjutvapen i sina tjänste- eller ar-
betsuppdrag är lämplig att bära skjutvapen.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fin-
geravtrycksuppgifter i pass endast till de myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och 10 
punkten i denna paragraf för styrkande av identitet och konstaterande av ett dokuments äkthet, 
när det behövs för behandling av ärenden som gäller en persons inresa, vistelse i landet eller 
utresa. Den som är berättigad att få uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och 
jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får använ-
das endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

Tjänstemän vid försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter, kan trots sekretessbestäm-
melserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informations-
system för misstänkta som avses i 4 § samt till register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. 
Detsamma gäller tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefo-
genheter som föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, 
samt en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för polisen.

Trots vad som anges i 1 mom. 4, 7 och 12 punkten får de observationsuppgifter som avses i 
2 § 3 mom. 11 punkten och de uppgifter i det informationssystem för misstänkta som avses i 4 
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§ eller uppgifter i ett temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten inte användas för 
skötseln av de uppdrag som avses i 16 § 1 mom.5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, 
aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut 
eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

32 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) författningsgrunden för Schengens informationssystem Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, drift och 
användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) samt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att 
utfärda registreringsbevis för fordon,

2) Schengens informationssystem andra generationen av Schengens informationssystem så 
som det definieras i författningsgrunden för Schengens informationssystem (SIS II),

3) det nationella systemet inom Schengens informationssystem systemet N.SIS II enligt för-
fattningsgrunden för Schengens informationssystem,

4) Schengenstat en stat som använder Schengens informationssystem,
5) behöriga Schengenmyndigheter polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, försvarsmak-

ten, åklagarna, Migrationsverket, Transport- och kommunikationsverket, utrikesministeriet 
samt finländska beskickningar, om utrikesministeriet har beviljat en finsk medborgare som 
tjänstgör där behövligt bemyndigande att bevilja visum,

6) Sirenekontoret centralkriminalpolisen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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29.

Lag

om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsvä-
sendet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 

28 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1182/2013, och
ändras 13 och 28 §, sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lagarna 479/2010 och 1182/2013 

samt 28 § i lagarna 1182/2013, 751/2014, 938/2016 och ( / ), som följer:

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag samt av gränsbevakningsmän i uppdrag 
som gäller lägesuppföljning och riskanalys.

Den registeransvarige kan även bevilja polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän 
som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt 
Transport- och kommunikationsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag enligt lagen 
om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndig-
heter har rätt att få uppgifter av Gränsbevakningsväsendet.

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får Gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter 
ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande: 

1) till Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter i enlighet med IV avd. 2 kap. 
2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportservice som är nödvändiga för utförande av dess 
lagstadgade uppdrag, 

2) till Nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen om 
nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter som behövs för säkerställande av förberedande 
åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, med beaktande av vad som 
i den lagen föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet,
4) till Trafikledsverket för ledning av sjöfarten, 
5) till polisen för polisuppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna har samlats in 

och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,
6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och 

tryggande av dess territoriella integritet,
7) till huvudstaben för förebyggande, avslöjande och utredning av brott som avses i lagen 

om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, för i säkerhetsutredningsla-
gen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar och till den som ansvarar för värnpliktsregistret 
för i 96 § 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,
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9) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott, för 
övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband 
därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra ändamål än de som uppgifterna 
samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehålls-
tillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden som gäller 
pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstill-
stånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlän-
ningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för ut-
sökningsutredningar eller för annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som or-
sakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till 
deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av att en smittsam sjukdom som utgör ett 
allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjande av 
goda etniska relationer, tryggande av etniska minoriteters och utlänningars ställning och rät-
tigheter samt för övervakning av principen om etnisk icke-diskriminering och rapportering 
kring människohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet och 
polisen i enlighet med det som föreskrivs i 26 § 1–3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.

Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge tjäns-
temän vid polisen, försvarsmakten och Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, 
brottsanalys- eller observationsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har så-
dana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen (493/1995), sådan paragrafen 
lyder i lag 498/2009, tillgång till Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta 
för brott och till säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller en kontaktperson för Gränsbevak-
ningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 punkten får de observationsuppgifter som avses i 7 § 
3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § inte användas för sköt-
seln av de uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, 
aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut 
eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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30.

Lag

om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 18–22, 24–27, 30, 31, 33, 35–53 och 55 § som följer:

4 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt att bevilja undantag

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från kraven i 
denna lag för enskilda vattenfarkoster, om undantaget inte försämrar vattenfarkostens säker-
het.

6 §

Krav i fråga om produkter

En produkt får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk endast om den inte äventyrar 
människors säkerhet och hälsa eller medför fara för egendom eller miljön när den är korrekt 
underhållen och används för avsett ändamål.

En produkt som ska tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk ska uppfylla de väsentliga 
krav som anges i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar i fråga om konstruktion och byggande 
av produkten, avgasutsläpp från motorerna samt bullernivåer.

En delvis färdigställd vattenfarkost får tillhandahållas på marknaden, om tillverkaren eller 
importören lämnar en försäkran om att farkosten är avsedd att färdigställas av någon annan.

Utrustning som är försedd med CE-märkning och en sådan skriftlig EU-försäkran om över-
ensstämmelse som avses i direktivet om fritidsbåtar får tillhandahållas på marknaden eller tas i 
bruk, om den är avsedd att monteras på en vattenfarkost.

En produkt anses uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser som har utfärdats eller fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av den, om produkten överensstämmer med de harmo-
niserade standarder som gäller den eller med de delar av dem till vilka hänvisningar har publi-
cerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Även om en produkt inte uppfyller kraven i denna lag, får produkten förevisas på utställ-
ningar, mässor, förevisningar och i andra motsvarande situationer, om den som förevisar pro-
dukten samtidigt klart meddelar att produkten inte är förenlig med denna lag och att den inte 
får tillhandahållas eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de väsentliga krav 
som avses i 2 mom., den försäkran som avses i 3 mom. samt den EU-försäkran om överens-
stämmelse som avses i 4 mom.

7 §

Bedömning av överensstämmelse
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Innan en produkt släpps ut på marknaden ska den genomgå en lämplig bedömning av över-
ensstämmelse för att säkerställa att den uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med 
stöd av den.

Om det är fråga om en bedömning av färdigbyggd produkt, ska följande personer se till att 
produktens överensstämmelse med kraven bedöms:

1) privatimportören före ibruktagandet av en produkt, om tillverkaren inte har gjort en be-
dömning av produkten,

2) en fysisk eller juridisk person som släpper ut en motor som har genomgått omfattande 
motorändringar eller en vattenfarkost som har genomgått en omfattande ombyggnad på mark-
naden eller tar i bruk en sådan, eller som ändrar användningsändamålet för en vattenfarkost 
som tidigare inte har hört till denna lags tillämpningsområde så att produkten börjar höra till 
tillämpningsområdet; bedömningen ska då göras innan produkten tas i bruk eller släpps ut på 
marknaden,

3) en fysisk eller juridisk person som släpper ut en vattenfarkost som har byggts för eget 
bruk på marknaden innan den tidsfrist på fem år som anges i 3 § 1 mom. 7 punkten har förflu-
tit; bedömningen ska då göras innan produkten släpps ut på marknaden.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden 
som ska iakttas vid bedömning av överensstämmelse i enlighet med Europeiska unionens 
rättsakter.

9 §

Dokument som åtföljer produkter samt språket i dokumenten

När följande produkter tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk ska de åtföljas av en EU-
försäkran om överensstämmelse som visar att produkten överensstämmer med kraven:

1) vattenfarkoster,
2) utrustning, när den släpps ut på marknaden separat och är avsedd att fästas på en vatten-

farkost, 
3) motorer, och
4) en motor som har ändrats för att installeras i en vattenfarkost.
En delvis färdigställd vattenfarkost ska åtföljas av en försäkran från tillverkaren eller impor-

tören av delvis färdigställda vattenfarkoster.
Varje produkt ska åtföljas av en instruktionsbok för ägaren som innehåller instruktioner och 

säkerhetsinformation som gäller produkten.
De dokument som avses i denna paragraf ska finnas tillgängliga åtminstone på finska och 

svenska, och språket ska vara begripligt. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument 

som avses i denna paragraf.

10 §

Tillverkarens skyldighet att säkerställa att en produkt överensstämmer med kraven och att 
upprätta dokumentation som gäller produkten

Tillverkaren ska säkerställa att en produkt som släpps ut på marknaden har konstruerats och 
tillverkats i enlighet med de väsentliga krav som anges i bilaga I till direktivet om fritidsbåtar.

Tillverkaren ska se till att produkten genomgår en lämplig bedömning av överensstämmelse. 
Vid bedömningen ska enligt behov användas ett i 27 § avsett anmält organ. När det har visats 
att produkten överensstämmer med kraven ska tillverkaren upprätta en i 9 § 1 mom. avsedd 
EU-försäkran om överensstämmelse och förse produkten med CE-märkning i enlighet med 8 
§.
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Tillverkaren ska upprätta teknisk dokumentation av vilken framgår att produkten överens-
stämmer med kraven och bevara dokumentationen och en kopia av EU-försäkran om överens-
stämmelse i tio år från det att produkten har släppts ut på marknaden. Tillverkaren ska se till 
att produkten åtföljs av en i 9 § avsedd instruktionsbok.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den tekniska 
dokumentation som avses i 3 mom.

12 §

Tillverkarens skyldighet att prova produkter

Tillverkaren ska prova produkter som tillhandahålls på marknaden, när bedömningen av 
överensstämmelsen så kräver, eller på begäran av Transport- och kommunikationsverket när 
verket anser att provning behövs för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.

Tillverkaren ska undersöka produkter som inte överensstämmer med kraven, klagomål som 
gäller produkter och återkallelser av produkter och vid behov föra bok över dem samt infor-
mera distributörerna om denna tillsyn och om de åtgärder som den föranlett.

14 §

Tillverkarens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder, informera om risker och samarbeta 
med myndigheterna

Om tillverkaren har skäl att misstänka att en produkt som denne har släppt ut på marknaden 
inte överensstämmer med kraven i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den, ska tillverkaren utan dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska bli överensstämmande 
med kraven eller för att dra tillbaka den från marknaden eller vid behov återkalla produkten.

Om tillverkaren får kännedom om eller utifrån de uppgifter som tillverkaren förfogar över 
och med stöd av sin yrkesskicklighet borde kunna sluta sig till att en produkt kan medföra 
fara, ska tillverkaren utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om sa-
ken och samtidigt lämna detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och de åt-
gärder som tillverkaren redan har vidtagit med tanke på faran.

Tillverkaren ska på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket 
alla uppgifter och dokument som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kra-
ven. Uppgifterna ska ges på finska eller svenska eller på något annat språk som Transport- och 
kommunikationsverket godkänner. Tillverkaren ska på begäran av Transport- och kommuni-
kationsverket samarbeta med verket för att undanröja risker med produkter som tillverkaren 
har släppt ut på marknaden.

15 §

Auktoriserad representant

Tillverkaren får genom en skriftlig fullmakt utse en representant för sig.
En auktoriserad representant ska utföra de uppgifter som tillverkaren bemyndigat represen-

tanten att utföra. Representanten kan i fullmakten åtminstone bemyndigas att
1) i tio år från det att produkten har släppts ut på marknaden bevara den kopia av EU-

försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa 
denna för den myndighet som ansvarar för tillsynen av denna lag,

2) på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket lämna alla uppgifter och 
dokument som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kraven, och
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3) på begäran av Transport- och kommunikationsverket samarbeta med verket i åtgärder 
vars syfte är att undanröja risker med produkter som omfattas av representantens fullmakt.

En auktoriserad representant får inte ges i uppgift att i enlighet med 10 § 1 mom. säkerställa 
att en produkt överensstämmer med kraven och upprätta teknisk dokumentation i anknytning 
till det.

16 §

Importörens skyldighet att försäkra sig om att en produkt överensstämmer med kraven och 
upprätta dokumentation samt skyldighet att informera om brister

En importör får endast släppa ut produkter som överensstämmer med kraven på marknaden. 
Innan en produkt släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att tillverkaren har utfört 
en adekvat bedömning av överensstämmelse och upprättat teknisk dokumentation. Dessutom 
ska importören säkerställa att produkten är försedd med CE-märkning, att produkten åtföljs av 
en EU-försäkran om överensstämmelse och en instruktionsbok och att produkten är försedd 
med de märkningar som avses i 13 § och som gör att produkten kan spåras.

Om importören har skäl att misstänka att en produkt inte överensstämmer med kraven i 
denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får importören inte släppa ut 
produkten på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten kan medföra 
fara, ska importören underrätta tillverkaren samt Transport- och kommunikationsverket om 
detta.

Importören ska dessutom säkerställa att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar 
produktens överensstämmelse med kraven under den tid som importören har ansvar för pro-
dukten.

18 §

Importörens skyldighet att prova produkter

Importören ska prova produkter som tillhandahålls på marknaden, när Transport- och kom-
munikationsverket begär provning för att det anser att provning behövs för att skydda konsu-
menternas hälsa och säkerhet.

Importören ska undersöka produkter som inte överensstämmer med kraven, klagomål som 
gäller produkter och återkallelser av produkter och vid behov föra bok över dem samt infor-
mera distributörerna om denna tillsyn och om åtgärder som den föranlett.

19 §

Importörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder, informera om risker och samarbeta 
med myndigheterna

Om importören har skäl att misstänka att en produkt som denne har släppt ut på marknaden 
inte överensstämmer med kraven i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den, ska importören utan dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska bli överensstämmande 
med kraven, för att dra tillbaka den från marknaden eller för att vid behov återkalla produkten.

Om importören får kännedom om eller utifrån de uppgifter som importören förfogar över
och med stöd av sin yrkesskicklighet borde kunna sluta sig till att en produkt kan medföra 
fara, ska importören utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om saken 
och samtidigt lämna detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och de åtgär-
der som importören redan har vidtagit med tanke på faran.
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Importören ska på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket 
alla uppgifter och dokument som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kra-
ven. Uppgifterna ska ges på finska eller svenska eller på något annat språk som Transport- och 
kommunikationsverket godkänner. Importören ska på begäran samarbeta med Transport- och 
kommunikationsverket för att undanröja risker med produkter som importören har släppt ut på 
marknaden.

20 §

Importörens skyldighet att bevara dokumentation

Importören ska i tio år från det att en produkt har släppts ut på marknaden bevara en kopia 
av EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen så att Transport-
och kommunikationsverket har tillgång till dem.

21 §

Distributörens skyldigheter vid tillhandahållande av en produkt på marknaden

När en distributör tillhandahåller en produkt på marknaden ska distributören vara omsorgs-
full och beakta kraven i denna lag på tillbörligt sätt.

Innan en produkt tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att produkten är 
försedd med CE-märkning och att produkten åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse 
och en instruktionsbok. Distributören ska också kontrollera att produkten är försedd med de 
märkningar som avses i 12 och 17 § och som gör att produkten kan spåras.

Om en distributör har skäl att misstänka att en produkt inte överensstämmer med kraven i 
denna lag, får distributören inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överens-
stämmer med kraven. Om produkten kan medföra fara, ska distributören underrätta tillverka-
ren eller importören och Transport- och kommunikationsverket om saken.

Distributören ska dessutom säkerställa att lagrings- eller transportförhållandena inte äventy-
rar produktens överensstämmelse med kraven under den tid som distributören har ansvar för 
produkten.

22 §

Distributörens skyldighet att försäkra sig om korrigerande åtgärder, informera om risker och 
samarbeta med myndigheterna

Om distributören har skäl att misstänka att en produkt som distributören tillhandahåller på 
marknaden inte överensstämmer med kraven i denna lag, ska distributören försäkra sig om att 
det vidtas behövliga åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven, för att dra 
tillbaka den från marknaden eller vid behov återkalla produkten.

Om distributören får kännedom om eller utifrån de uppgifter som distributören förfogar över 
och med stöd av sin yrkesskicklighet borde kunna sluta sig till att en produkt kan medföra 
fara, ska distributören utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om sa-
ken och samtidigt lämna detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och de åt-
gärder som har vidtagits.

Distributören ska på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket 
alla uppgifter och dokument som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kra-
ven. Distributören ska på begäran samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för 
att undanröja risker med produkter som distributören har tillhandahållit på marknaden.
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24 §

En privatimportörs skyldigheter före ibruktagandet av en produkt

Om tillverkaren inte tar ansvar för att en produkt överensstämmer med kraven i denna lag, 
ska privatimportören före ibruktagandet av produkten säkerställa att den är konstruerad och 
tillverkad i enlighet med de väsentliga kraven. 

Privatimportören ansvarar för att det görs en bedömning av produktens överensstämmelse 
med kraven, att det upprättas en EU-försäkran om överensstämmelse för produkten och att 
produkten förses med CE-märkning. Privatimportören ska säkerställa att produkten förses med 
namn och adress till det anmälda organ som har bedömt produktens överensstämmelse med 
kraven.

Om den tekniska dokumentation som krävs inte fås från tillverkaren, ska privatimportören 
se till att den upprättas med hjälp av lämplig expertis. En privatimportör ska i tio års tid bevara 
den tekniska dokumentationen och en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse så att 
Transport- och kommunikationsverket har tillgång till dem. Privatimportören ska på motive-
rad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket alla uppgifter och dokument 
som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kraven. Uppgifterna ska ges på 
finska eller svenska eller på något annat språk som myndigheten godkänner. Privatimportören 
ska på begäran samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för att undanröja risker 
med den importerade produkten.

25 §

Uppgifter om verksamhetsutövare som har levererat produkter

En verksamhetsutövare ska på begäran ge Transport- och kommunikationsverket uppgifter 
om de verksamhetsutövare som har levererat produkter till verksamhetsutövaren och som 
denne har levererat produkter till.

En verksamhetsutövare ska bevara de uppgifter som avses i 1 mom. i tio år från det att pro-
dukten har levererats till verksamhetsutövaren eller verksamhetsutövaren har levererat pro-
dukten.

En privatimportör ska på begäran visa Transport- och kommunikationsverket uppgifter om 
den verksamhetsutövare som har levererat en produkt till privatimportören. Privatimportören 
ska bevara uppgifterna i fråga i tio år från det att produkten har levererats till privatimportö-
ren.

26 §

Uppgifter som ska lämnas till konsumenterna

En verksamhetsutövare ska i sin marknadsföring lämna konsumenter och personer som kan 
jämställas med konsumenter de uppgifter som behövs för att dessa ska kunna bedöma de faror 
som är förenade med produkten. Verksamhetsutövaren ska också försäkra sig om att uppgif-
terna ges i begriplig form. Transport- och kommunikationsverket kan kräva att en verksam-
hetsutövare på ett lämpligt sätt förser konsumenterna med bruksanvisningar, instruktioner, 
varningar och andra uppgifter som behövs med tanke på avvärjande eller förebyggande av fa-
ror som är förenade med en produkt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och 
utformningen av de uppgifter som avses i 1 mom.

27 §
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Beslut att utse anmälda organ

Transport- och kommunikationsverket utser på ansökan de organ som har rätt att vara verk-
samma som anmälda organ vid bedömning av överensstämmelse. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda organets kompetensområde, fastställs arrange-
mangen för tillsynen över organet samt uppställs vid behov andra krav, begränsningar och 
villkor som gäller organets verksamhet och som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt 
sätt. Ett anmält organ kan utses för viss tid eller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga 
medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om 
de anmälda organ som det har utsett och om senare betydande ändringar som gäller organen. 
Ett anmält organ får vara verksamt som anmält organ i enlighet med denna lag, om Europeiska 
kommissionen och Europeiska unionens medlemsstater inte reser invändningar mot anmälan 
om att utse organet. Tidsfristen för invändningar är två veckor från det att anmälan har läm-
nats, om anmälan åtföljs av ett ackrediteringsintyg. Om det inte finns något ackrediteringsint-
yg, är tidsfristen för resande av invändningar två månader. Transport- och kommunikations-
verket ska dessutom underrätta Europeiska kommissionen om de utvärderings- och tillsynsför-
faranden som gäller de anmälda organen och om eventuella ändringar i dessa uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska innehålla uppgifter om vilka bedömningar av överens-
stämmelse det anmälda organet utför och dess bedömningsmoduler, vilka produkter det an-
mälda organet bedömer samt ett intyg över organets kompetens. Om det anmälda organet inte 
har ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan, ska till anmälan 
fogas behövliga skriftliga bevis utifrån vilka det anmälda organets kompetens och tillsyn kan 
verifieras.

30 §

Anmälda organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säkerställa att de produkter som organet bedömer upp-
fyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Ett anmält organ ska över be-
dömning utfärda relevanta intyg över överensstämmelse och EU-typintyg.

En bedömning av överensstämmelse ska utföras så att den är proportionerlig och orsakar så 
lite olägenhet som möjligt för verksamhetsutövaren eller privatimportören. Det anmälda orga-
net ska vara tillräckligt omsorgsfullt vid bedömningen av produktens överensstämmelse med 
kraven.

Om ett anmält organ anser att en produkt inte överensstämmer med kraven, ska det kräva att 
tillverkaren eller privatimportören utför behövliga korrigerande åtgärder. Organet får i ett så-
dant fall inte utfärda ett intyg över överensstämmelse.

Om det anmälda organet i samband med verksamhet som sker efter det att intyget har utfär-
dats anser att produkten inte längre överensstämmer med kraven, ska det kräva att tillverkaren 
utför korrigerande åtgärder och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller tills vidare. Om inga 
korrigerande åtgärder utförs eller om de inte har den effekt som krävs, ska det anmälda orga-
net enligt behov begränsa intyget eller återkalla det tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälda organs 
uppgifter och de dokument som ett anmält organ utfärdar i samband med bedömningen av en 
färdigbyggd produkt.

31 §

Dotterbolag och underleverantörer till ett anmält organ
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Ett anmält organ kan lägga ut delåtgärder inom utförandet av de uppgifter som avses i 30 § 
på en underleverantör eller ett dotterbolag, om underleverantören eller dotterbolaget uppfyller 
minimikriterierna enligt 28 § för att bli utsett till anmält organ och om underleverantören eller 
dotterbolaget utför uppgifterna i enlighet med de krav som anges i denna lag eller med stöd av 
den. Om åtgärder läggs ut på en underleverantör eller ett dotterbolag, ska det avtalas om saken 
med kunden. Det anmälda organet ansvarar för åtgärder som det lägger ut på en underleveran-
tör eller ett dotterbolag.

Det anmälda organet ska se till att Transport- och kommunikationsverket har tillgång till de 
dokument som gäller underleverantörens eller dotterbolagets kompetens och de bedömnings-
uppgifter som organet har lagt ut på dem.

33 §

Anmälda organs skyldighet att lämna uppgifter

Ett anmält organ ska trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) underrätta Transport- och kommunikationsverket om

1) avslag, begränsning eller återkallande av intyg tillfälligt eller tills vidare,
2) omständigheter som inverkar på tillämpningsområdet och villkoren för det anmälda or-

ganets verksamhet för bedömning av överensstämmelse,
3) begäran om uppgifter i fråga om bedömningen av överensstämmelse som det har fått av 

den tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsynen över att denna lag iakttas, samt om
4) annat sådant som är behövligt med tanke på tillsynen enligt denna lag.
Dessutom ska det anmälda organet på begäran av Transport- och kommunikationsverket un-

derrätta verket om de åtgärder för bedömning av överensstämmelse som har gjorts inom det 
anmälda organets ansvarsområde och eventuellt andra utförda åtgärder, inklusive gränsöver-
skridande åtgärder och underentreprenad.

Ett anmält organ ska till andra anmälda organ som utför likadana bedömningar av överens-
stämmelse som gäller samma produkter lämna uppgifter om negativa resultat av bedömning-
arna och på begäran också om positiva resultat. Ett anmält organ ska till andra anmälda organ 
som avses i denna lag och anmälda organ som utsetts av en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna sådana uppgifter som behövs 
för organens samarbete.

35 §

Tillsyn över anmälda organ och återkallande av beslut att utse ett anmält organ

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över de anmälda organens verksamhet. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få för utfö-
randet av sitt tillsynsuppdrag behövliga uppgifter om organens förvaltning och ekonomi, om 
personalens tekniska kompetens och om bedömningar som organen har utfört samt om be-
dömningsförfaranden i enlighet med denna lag och om de intyg över överensstämmelse och de 
EU-typintyg som organen har utfärdat.

Ett anmält organ ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana föränd-
ringar i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för organets verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket kan begränsa ett organs verksamhet eller återkalla sitt 
beslut att utse ett anmält organ för viss tid eller tills vidare, om det anmälda organet inte längre 
uppfyller kraven i 28 § eller om organet på ett väsentligt sätt handlar i strid med denna lag el-
ler de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
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Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och de öv-
riga medlemsstaterna inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det om återkallande av beslut att utse anmälda organ.

36 §

Marknadstillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar att produkter som släpps ut eller tillhanda-
hålls på marknaden eller tas i bruk uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och med stöd av 
den.

Bestämmelser om marknadstillsyn och yttre gränskontroll i fråga om produkterna finns 
dessutom i förordningen om ackreditering och marknadskontroll.

37 §

Rätt till information

Transport- och kommunikationsverket har rätt att av verksamhetsutövare, privatimportörer 
och övriga som skyldigheterna i denna lag gäller få uppgifter som är nödvändiga för utövande 
av tillsynen.

Rätten att få uppgifter gäller också sådana uppgifter som är nödvändiga för utförande av 
uppgifter enligt denna lag och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäl-
ler privat affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning 
eller hälsotillstånd.

38 §

Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal 
eller något annat utrymme, om detta behövs med tanke på den övervakning som avses i denna 
lag, och att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som övervakningen kräver. In-
spektionsrätten utsträcker sig dock inte till utrymmen som används för boende av permanent 
natur. Vid inspektionen ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

39 §

Rätt att ta produkter för undersökning och provning

Transport- och kommunikationsverket har rätt att ta produkter för undersökning och prov-
ning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

Om en verksamhetsutövare eller privatimportör kräver det, ska en produkt som tagits för 
undersökning och provning och som har skadats repareras eller, om det inte är möjligt, ersättas 
enligt gängse pris, om det inte framgår att produkten strider mot vad som föreskrivs i denna 
lag eller med stöd av den.

Om en produkt inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, kan 
Transport- och kommunikationsverket ålägga verksamhetsutövaren eller privatimportören att 
ersätta de nödvändiga och behövliga kostnaderna för anskaffning, undersökning och provning. 
De kostnader som ska ersättas ska dock stå i rimlig proportion till tillsynsåtgärderna och för-
seelsens art.
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Tagandet för undersökning och provning får dock inte utsträckas till utrymmen som används 
för boende av permanent natur. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

40 §

Anlitande av utomstående sakkunniga

Transport- och kommunikationsverket kan vid undersökningar och provningar som avses i 
39 § samt vid riskbedömning anlita utomstående sakkunniga. En sakkunnig ska ha den sak-
kunskap och kompetens som behövs för uppgifterna i fråga. En utomstående sakkunnig ska 
vid behov inför Transport- och kommunikationsverket visa sin kompetens och påvisa att de 
tillämpade undersöknings- och provningsmetoderna är tillförlitliga.

På en utomstående sakkunnig tillämpas vad som i 34 § föreskrivs om iakttagande av all-
männa förvaltningslagar och om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar.

41 §

Åläggande att korrigera brist

Om Transport- och kommunikationsverket vid tillsynen konstaterar att en produkt, de do-
kument som gäller den eller de uppgifter som ges om den inte uppfyller vad som föreskrivs i 
denna lag eller med stöd av den, kan verket ålägga en verksamhetsutövare att inom utsatt tid 
vidta åtgärder för att få en produkt som släppts ut på marknaden, dokument som gäller pro-
dukten eller uppgifter som ges om den att överensstämma med kraven. Verksamhetsutövaren 
ska säkerställa att behövliga åtgärder genomförs på alla produkter som verksamhetsutövaren 
tillhandahåller på marknaden i övriga medlemsstater i Europeiska unionen eller inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det är fråga om en vattenfarkost som en privatimportör har importerat för eget bruk, ska 
Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål meddela denne vilka åtgärder som ska 
genomföras för att produkten ska överensstämma med kraven. Verket kan ålägga en privatim-
portör att åtgärda bristande överensstämmelse med kraven innan en produkt tas i bruk, om 
produkten inte överensstämmer med kraven.

Åtgärder och tidsfrister som Transport- och kommunikationsverket ålägger med stöd av 
denna paragraf ska stå i rätt proportion till den fara som produkten medför. Verket ska med-
dela det behöriga anmälda organet om allvarliga brister som har upptäckts.

42 §

Åläggande om åtgärder för avvärjande eller minskning av fara

Om den fara för människors säkerhet eller hälsa, för egendom eller för miljön som är före-
nad med en produkt på ett effektivt sätt kan avvärjas eller farans omfattning avsevärt minskas 
genom korrigerings-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket ålägga verksamhetsutövaren eller privatimportören att vidta sådana åtgärder inom 
utsatt tid och på det sätt som verket bestämmer.

Transport- och kommunikationsverket kan också bestämma att en försummad åtgärd vidtas 
på den försumliges bekostnad.

43 §

Förbud mot tillverkning, import, tillhandahållande på marknaden, utsläppande på marknaden 
och ibruktagande
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Om en produkt är farlig för människors säkerhet eller hälsa, för egendom eller för miljön 
och faran inte på något annat sätt går att förhindra, kan Transport- och kommunikationsverket 
förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka eller importera produkten, tillhandahålla eller 
släppa ut den på marknaden eller ta den i bruk. Verket kan samtidigt ålägga verksamhetsutö-
varen att effektivt och omedelbart från marknaden dra tillbaka de farliga produkterna eller de 
produkter som inte stämmer överens med bestämmelserna.

Verksamhetsutövaren är skyldig att för Transport- och kommunikationsverket inom den tid 
som verket utsatt lägga fram en utredning om hur utövaren har verkställt det åläggande att dra 
tillbaka produkterna från marknaden som förenats med förbudet enligt denna paragraf. Verk-
samhetsutövaren ska dessutom säkerställa att de behövliga åtgärderna genomförs på alla pro-
dukter som verksamhetsutövaren tillhandahåller på marknaden i övriga medlemsstater i Euro-
peiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om en privatimportör inte vidtar de åtgärder som avses i 41 § 2 mom., kan Transport- och 
kommunikationsverket förbjuda användning eller ibruktagande av produkten.

Transport- och kommunikationsverket ska meddela det behöriga anmälda organet om allvar-
liga brister som har upptäckts.

Transport- och kommunikationsverket återkallar förbudet, när ärendet har fått ett slutligt av-
görande eller när verket får en tillräcklig försäkran om att de omständigheter som föranlett 
förbudet har åtgärdats eller fått en lösning.

44 §

Temporärt förbud

Om det är uppenbart att en produkt medför fara för människors säkerhet eller hälsa, för 
egendom eller för miljön och faran inte på något annat sätt går att förhindra, eller om verk-
samhetsutövaren eller privatimportören inte inom utsatt tid vidtar åtgärder som har ålagts med 
stöd av 41 §, kan Transport- och kommunikationsverket temporärt meddela ett i 43 § avsett 
förbud under den tid som ärendet utreds.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommiss-
ionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet om ett temporärt förbud som det har meddelat. Ett temporärt förbud anses vara 
berättigat, om varken kommissionen eller någon av medlemsstaterna reser invändningar inom 
tre månader från det att underrättelsen har tagits emot.

Transport- och kommunikationsverket återkallar förbudet, när ärendet har fått ett slutligt av-
görande eller när verket får en tillräcklig försäkran om att de omständigheter som föranlett det 
temporära förbudet har åtgärdats eller fått en lösning. När ett temporärt förbud har meddelats 
ska Transport- och kommunikationsverket i första hand avgöra frågan om huruvida ett i 43 § 
avsett förbud ska meddelas och för egen del se till att de utredningar som behövs i ärendet 
görs utan dröjsmål.

45 §

Åläggande om att en produkt ska förstöras

Om de förbud och ålägganden som avses i 41—44 § inte kan anses tillräckliga, kan Trans-
port- och kommunikationsverket bestämma att en produkt som verksamhetsutövaren har i sin 
besittning eller en produkt som lämnats tillbaka till verksamhetsutövaren med stöd av 46 § ska 
förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder i fråga om pro-
dukten.

46 §

RP 61/2018 rd



398

Åläggande om reparation eller byte av en produkt eller om hävning av köp

När Transport- och kommunikationsverket med stöd av 43 § har meddelat ett förbud beträf-
fande en produkt, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att i fråga om sådana produkter som 
redan släppts ut på marknaden eller tagits i bruk vidta åtgärder för att avvärja den fara som 
hänför sig till produkten och trygga produktinnehavarens rättsliga ställning.

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan en verksamhetsutövare förpliktas att
1) reparera produkten så att den fara som föranleds av ett fel eller en brist i dess konstrukt-

ion eller sammansättning eller av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter lämnats 
om den avvärjs,

2) återta en produkt som kan äventyra säkerheten och hälsan för människor eller medföra 
fara för egendom eller miljön samt i stället ge en likadan eller likartad ofarlig produkt, eller

3) häva köpet.
Transport- och kommunikationsverket kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. även när ett 

förbud som avses i 43 § inte kan meddelas på grund av att produkterna i fråga inte längre finns 
hos verksamhetsutövaren och det finns vägande skäl att meddela åläggandet.

47 §

Åläggande att lämna information

Om Transport- och kommunikationsverket har meddelat ett förbud enligt 43 eller 44 § eller 
ett åläggande enligt 46 §, kan verket inom den tid och på det sätt som det bestämmer förelägga 
verksamhetsutövaren att informera om förbudet eller åläggandet samt om den risk som är för-
enad med produkten eller användningen av den och om konsumenternas rättigheter.

Transport- och kommunikationsverket kan på verksamhetsutövarens bekostnad informera 
om de frågor som avses i 1 mom., om verksamhetsutövaren inte har iakttagit verkets åläg-
gande eller om det på grund av sakens brådskande natur finns vägande skäl för detta informe-
rande.

48 §

Meddelanden till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och de öv-
riga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om 
resultaten av den tillsyn som verket utövat och de åtgärder som det har ålagt, om verket anser 
att produktens bristande överensstämmelse med kraven inte gäller endast Finlands territorium.

49 §

Åtgärder i fråga om produkter vars bristande överensstämmelse med kraven har konstaterats 
i andra medlemsstater

Om Transport- och kommunikationsverket får vetskap om att det i någon annan medlemsstat 
i Europeiska unionen har ålagts en temporär åtgärd som anses berättigad, ska Transport- och 
kommunikationsverket vidta behövliga åtgärder för att avlägsna en produkt som inte överens-
stämmer med kraven från den finländska marknaden.

50 §

Vite
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Ett förbud eller åläggande som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med 
stöd av 41—47 § ska förenas med vite, om detta inte av särskilda skäl är onödigt.

Transport- och kommunikationsverket kan förena skyldigheten att lämna uppgifter enligt 26 
§, den uppgiftsskyldighet som avses i 6 § 6 mom. samt den skyldighet att lämna uppgifter som 
anges i 37 § med vite.

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av förvaltningsdomstolen på ansökan av Transport-
och kommunikationsverket.

I fråga om vite, tvångsutförande och avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

51 §

Tillsynsavgifter

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att verksamhetsutövaren eller privat-
importören ska betala verket en avgift enligt det självkostnadsvärde som avses i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992) för de kostnader som föranletts av inspektioner 
som varit behövliga på grund av tillsynen över efterlevnaden av ålägganden och förbud som 
meddelats med stöd av 41—46 §. Närmare bestämmelser om avgiften utfärdas genom förord-
ning av kommunikationsministeriet.

52 §

Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter från andra myndigheter och utlämnande av sekre-
tessbelagda uppgifter

Transport- och kommunikationsverket och Tullen har trots bestämmelserna om sekretess i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att av andra myndigheter få sådana 
uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får 
uppgifter som erhållits vid utförandet av uppdrag enligt denna lag och som omfattas av sekre-
tess lämnas ut till

1) åklagaren, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen för förebyggande eller utred-
ning av brott,

2) miljövårds- och konsumentskyddsmyndigheterna samt Olycksutredningscentralen i fall 
där den handling som överlåts innehåller sådana uppgifter som myndigheten behöver för att 
utföra sina uppdrag, och

3) andra staters behöriga myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana 
förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens regelverk eller på internationella avtal 
som är bindande för Finland.

53 §

Allmän styrning och tillsyn

Transport- och kommunikationsverket svarar för den allmänna styrningen av samt tillsynen 
över tillämpningen av denna lag. Transport- och kommunikationsverket övervakar efterlevna-
den av denna lag och de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den.

Tullen övervakar efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter och beslut som meddelats 
med stöd av den vid import av produkter från länder utanför Europeiska unionen och Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet.

55 §
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Ändringssökande

I Transport- och kommunikationsverkets beslut om att utse ett anmält organ och återkal-
lande av ett sådant beslut samt i Transport- och kommunikationsverkets beslut om förbud som 
avses i 43 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

I övriga beslut av Transport- och kommunikationsverket och beslut av Tullen och ett anmält 
organ får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. I ett beslut som har 
meddelats med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

I förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av ett beslut om att utse 
ett anmält organ eller som gäller ett förbud som avses i 43 § får ändring sökas på det sätt som 
föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I övriga beslut som meddelats av för-
valtningsdomstolen får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd.

Ändring i ett temporärt förbud som Transport- och kommunikationsverket meddelat med 
stöd av 44 § får inte sökas separat genom besvär.

Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 41—43 och 
45—47 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Ändring i ett avgiftsbeslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 
51 § får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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31.

Lag

om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för 

människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internat-
ionella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv 
till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för 
fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015) 2–5 § som 
följer:

2 §

IMSBC-koden tillämpas också på fartyg som transporterar i koden avsedda fasta bulklaster i 
inrikes fart. Med inrikes fart avses trafik mellan finska hamnar. Med inrikes fart jämställs tra-
fik till Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden och trafik mel-
lan Vichrevoj och Viborg.

Transport- och kommunikationsverket får i enskilda fall på skriftlig ansökan bevilja undan-
tag från tillämpningen av IMSBC-koden i fråga om fartyg som transporterar i koden avsedda 
fasta bulklaster i inrikes fart, under förutsättning att iakttagandet av koden skulle medföra 
oskälig olägenhet eller oskäliga kostnader och skulle vara omotiverat i förhållande till den 
obetydliga risken för miljöskada. Transport- och kommunikationsverket får dock förena ett
beslut avseende ett undantag med villkor om lasttransport och lasthantering som med tanke på 
sjöfartssäkerheten är behövliga och som trots undantaget måste iakttas på fartyget.

Transport- och kommunikationsverket får i ett enskilt fall på skriftlig ansökan och under de 
förutsättningar som anges i SOLAS-konventionen bevilja undantag från tillämpningen av 
IMSBC-koden på fartyg med en bruttodräktighet under 500.

3 §

Avlastaren ska lämna fartygets befälhavare eller dennes representant och vid behov Trans-
port- och kommunikationsverket uppgifter om lasten och testningsintyg som grundar sig på 
prov som tagits av lasten genom tillförlitliga provtagningsmetoder, i enlighet med vad som 
bestäms i IMSBC-koden.

Transport- och kommunikationsverket är den behöriga myndigheten att utföra de åtgärder 
som avses i IMSBC-koden i fråga om sådana ämnen som inte har uppräknats i koden.

Transport- och kommunikationsverket får för genomförandet av SOLAS-konventionen och 
IMSBC-koden meddela närmare tekniska föreskrifter om

1) säker hantering och transport av lasten,
2) identifiering och klassificering av lasten,
3) lämnande av lastinformation,
4) tagande av prov av lasten,
5) testningsintyg som gäller lasten samt andra handlingar.
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4 §

Bestämmelserna om de avgifter som enligt denna lag ska tas ut för Transport- och kommu-
nikationsverket prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministe-
riet.

5 §

I beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag får 
omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om om-
prövning ska göras hos Transport- och kommunikationsverket.

Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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32.

Lag

om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen (864/2014) 1, 2, 3–11, 16–20, 22, 33–44, 46–51, 53, 55, 57, 61, 72,

75–79, 81–84, 86, 87, 88, 90–93, 95, 97, 98, 102, 104–106, 109, 110 a, 111, 113–116, 118, 
120–122, 124, 126, 128 a, 128 b, 129, 139, 141, 143, 146, 148, 150–161, 166–168, 170, 172, 
173 och 178–181 §,

av dem 3, 7, 47, 153, 178 och 181 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 61/2016 och ( / 
), 11, 42, 118 och 158 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 61/2016, 16, 17, 19, 20, 22, 50, 
51, 122, 141, 146, 148 och 160 § sådana de lyder delvis ändrade i lag ( / ), 46 och 143 § såd-
ana de lyder i lag ( / ), 79 § sådan den lyder i lag 263/2017, 97, 110 a, 111, 126, 129 och 157 § 
sådana de lyder i lag 61/2016, 128 a och 128 b § sådana de lyder i lag ( / ) och 168 § sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 1242/2016, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Vid luftfart inom finskt territorium ska denna lag iakttas, om inte något annat följer av 
Europeiska unionens förordningar eller av internationella förpliktelser som är bindande för 
Finland.

Om inte något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland, ska
1) denna lag iakttas även vid luftfart utanför finskt territorium med ett finskt luftfartyg eller 

med stöd av ett drifttillstånd som beviljats i Finland,
2) bestämmelserna i 4, 10, 13, 14 och 16 kap. samt i 153 och 154 § tillämpas på finländska 

leverantörer av flygtrafiktjänst även utanför finskt territorium,
3) bestämmelserna i 3, 4, 5 och 13 kap. samt i 170 § iakttas vid luftfart med utländska luft-

fartyg även utanför finskt territorium, om tillsynen över flygsäkerheten eller bedrivandet av 
flygverksamhet genom ett giltigt avtal i fråga om ett enskilt luftfartyg och dess besättning har 
överförts på Transport- och kommunikationsverket och om den operatör som råder över ett 
sådant luftfartyg med stöd av hyresavtal eller något annat sådant avtal har sin bonings- eller 
hemort eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska 59 § och 178 § 10 punkten tillämpas, om luft-
fartygets första ankomstställe är beläget inom finskt territorium.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) Chicagokonventionen konventionen angående internationell luftfart (FördrS 11/1949),
2) ECAC Europeiska civila luftfartskonferensen,
3) Eurocontrol Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst enligt den internation-

ella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (Eurocontrol) (FördrS 70/2000),
4) EASA-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fast-

ställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en 
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europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, för-
ordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,

5) slotförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 545/2009 om ändring 
av förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och av-
gångstider vid gemenskapens flygplatser,

6) luftfartyg en anordning som kan få bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med 
undantag av luftens reaktioner mot mark- eller vattenytan,

7) behörighet ett särskilt villkor, en särskild begränsning eller en särskild rättighet som har 
fogats till ett certifikat eller ett behörighetsbevis,

8) underhåll alla former av översyn, reparation, inspektion, modifiering eller åtgärdande av 
fel på luftfartyg eller en komponent, eller en kombination av dessa, med undantag för tillsyn 
före flygning,

9) drifttillstånd ett tillstånd som avses i artikel 8.2 i EASA-förordningen och som visar att de 
som bedriver flygverksamhet har förmåga och möjligheter att på ett betryggande sätt fullgöra 
de skyldigheter som sammanhänger med deras rättigheter i fråga om sådan luftfartsverksam-
het som avses i tillståndet,

10) militära luftfartsmyndigheten den myndighetsenhet för militär luftfart som finns i an-
slutning till flygstaben,

11) militär luftfart luftfart för militära ändamål eller luftfart med militära luftfartyg,
12) militärt luftfartyg luftfartyg som införts i det militära luftfartsregistret,
13) samverkande flygplats en flygplats med fasta flygtrafikledningstjänster där det, utöver 

civil luftfart, permanent finns försvarsmaktens trupper, ledningsorgan och anläggningar,
14) militär trafikflygplats en flygplats med fasta flygtrafikledningstjänster och som drivs 

endast för militär luftfart,
15) militär flygplats landområde som tillfälligt har anordnats för start eller landning endast 

för den militära luftfarten; den militära flygplatsen kan vara en flygplats, en reservlandnings-
plats eller ett stigområde som försvarsmakten tillfälligt har tagit i bruk,

16) statlig luftfart luftfart med statsluftfartyg,
17) statsluftfartyg luftfartyg som används för Tullens, polisens, Gränsbevakningsväsendets 

eller räddningsväsendets uppgifter; med statsluftfartyg avses även luftfartyg som används för 
andra än i denna punkt och i 11 punkten avsedda statliga uppdrag,

18) medlemsstat medlemsstater i Europeiska unionen,
19) tredjeland andra än medlemsstater i Europeiska unionen,
20) flygplats ett bestämt område på land eller vatten eller på en fast struktur på land eller på 

en fast eller flytande struktur på vatten, som är avsett att användas helt eller delvis för land-
ning, start och manövrering av luftfartyg till lands och på vattnet,

21) modellflygplan anordning som är avsedd att flygas utan förare och som används för 
hobby eller sport,

22) obemannat luftfartyg luftfartyg som är avsett att flygas utan förare,
23) fjärrstyrt luftfartyg obemannat luftfartyg som styrs från en fjärrstyrningsplats,
24) cell för luftrumsplanering en cell som avses i kommissionens förordning (EG) nr 

2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet (FUA-
förordningen) och som ansvarar för det löpande arbetet med luftrumsplanering och för vilken 
en eller flera medlemsstater har ansvaret.

Till en flygplats hör
1) på vattenområden de kajplatser eller andra förtöjningsplatser med anslutning till manö-

verområdet,
2) räddningsvägar och de skyddsområden, hinderbegränsade ytor eller andra områden som 

krävs för driften, användningen och säkerhetsövervakningen av flygplatsen,
3) de byggnader, konstruktioner och anordningar som behövs för verksamheten på flygplat-

sen.
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3 §

Behöriga myndigheter

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommunikationsverkets uppgifter, 
är Transport- och kommunikationsverket behörig nationell myndighet enligt följande av Euro-
peiska unionens rättsakter:

1) rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna 
inom gemenskapen (marktjänstdirektivet),

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skydds-
regler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (förord-
ningen om skyddsregler) och de förordningar som utfärdats med stöd av den,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrättande av 
det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande av 
flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om tillhandahål-
lande av tjänster) (förordningen om tillhandahållande av tjänster),

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibiliteten 
hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordning om driftskompabilitet),

6) EASA-förordningen och de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd 
av den,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 om rapportering, analys och 
uppföljning av händelser inom civil luftfart, om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (hän-
delseförordningen),

8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 om regler och förfaranden 
för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd stra-
tegi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG (förordningen om flygplatsbuller).

Dessutom svarar Transport- och kommunikationsverket för de myndighetsuppgifter som av-
ses i slotförordningen.

Transport- och kommunikationsverket är också den luftfartsmyndighet som avses i Finlands 
internationella luftfartsavtal och om vilken det föreskrivs i 173 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten, beviljas polismän tillstånd och 
godkännanden av chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten. Gränsbevak-
ningsmän beviljas motsvarande tillstånd och godkännanden av chefen för en förvaltningsenhet 
vid Gränsbevakningsväsendet och tullmän av chefen för Tullens bevakningsavdelning eller av 
en av chefen utsedd person.

4 §

Flygsäkerhetsprogram för Finland

Transport- och kommunikationsverket ska göra upp och fastställa ett nationellt flygsäker-
hetsprogram med beaktande av de standarder som avses i Chicagokonventionen samt Europe-
iska unionens flygsäkerhetsprogram.

Luftfartens aktörer ska i sin verksamhet beakta det nationella flygsäkerhetsprogrammet och 
målen för det samt uppföljningen av dessa.

5 §
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Meddelande av föreskrifter som gäller trafikregler för luftfart

Transport- och kommunikationsverket meddelar beträffande trafikreglerna för luftfart såd-
ana närmare föreskrifter som krävs enligt de standarder som avses i Chicagokonventionen om 
hur trafikregler för luftfart som utfärdats inom Europeiska unionen ska tillämpas i Finland. 
Transport- och kommunikationsverket ska avtala med försvarsmakten om dessa föreskrifter 
till den del de hänför sig till verksamhetsförutsättningarna för militär luftfart.

Inom militär luftfart får avvikelser göras från de regler och föreskrifter som avses i 1 mom. 
när det gäller

1) luftfartyg som utför territoriella övervakningsuppdrag,
2) luftfartyg som utför uppgifter som föreskrivits för försvarsmakten, frånsett uppgifter som 

hänför sig till utbildning eller övning,
3) områden som avskilts enbart för militär användning.
Försvarsmakten ansvarar för säkerheten under det avvikande förfarandet. Försvarsmakten 

ska med Transport- och kommunikationsverket avtala om hur leverantören av flygtrafikled-
ningstjänster ges anvisningar om dessa avvikande förfaranden.

När det gäller militär luftfart ska de föreskrifter som hänför sig till verksamheten enligt 2 
mom. ges av försvarsmakten. I fråga om dessa har kommendören för flygvapnet den högsta 
beslutanderätten.

6 §

Militär luftfart

Utöver vad som bestäms i 5 § får försvarsmakten för ordnande av försvaret och skötseln av 
de uppgifter som föreskrivits för försvarsmakten meddela föreskrifter om den egna militära 
luftfartsverksamheten och internationell militär luftfart i Finland i enlighet med vad som före-
skrivs nedan.

Den militära luftfartsmyndigheten kan för att trygga säkerheten inom den militära luftfarten 
meddela föreskrifter om nationell militär luftfart och internationell militär luftfart i Finland i 
enlighet med vad som föreskrivs nedan.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, jämställs den militära luftfartsmyndigheten med 
Transport- och kommunikationsverket när det gäller frågor som uteslutande gäller flygsäker-
heten inom den militära luftfarten.

Kommendören för flygvapnet ansvarar för genomförandet av och säkerheten inom den mili-
tära luftfarten.

Närmare bestämmelser om den militära luftfartsmyndigheten får utfärdas genom förordning 
av stadsrådet.

7 §

Preciseringar och undantag som gäller militär luftfart

På militär luftfart tillämpas bestämmelserna i denna lag och i lagen om transportservice 
(320/2017) med följande preciseringar och undantag:

1) den militära luftfartsmyndigheten för de register som avses i 2 kap. när det gäller militär 
luftfart och beslutar om registrens utformning och innehåll; på de militära luftfartsregistren 
tillämpas inte det som i 26 och 28 § bestäms om utlämnande av uppgifter,

2) militära luftfartyg förses med nationalitetsbeteckning och dessutom med specialbeteck-
ning, 
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3) den militära luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter om krav på luftvärdighet och be-
viljande av luftvärdighetsbevis i fråga om militär luftfart; den militära luftfartsmyndigheten 
utfärdar typcertifikat för finska militära luftfartyg,

4) den militära luftfartsmyndigheten beslutar om kraven för den organisation som ansvarar 
för de militära luftfartygens luftvärdighet och flygtrafiktjänstsystemens konstruktions-, till-
verknings- och underhållsorganisation samt beviljar inom militär luftfart tillstånd och godkän-
nanden i anslutning till luftvärdighet och flygtrafiktjänstsystem,

5) den militära luftfartsmyndigheten ställer krav som gäller utbildningsorganisationen för 
underhållspersonal för militära luftfartyg och flygtrafiktjänstsystem,

6) den militära luftfartsmyndigheten ställer krav som gäller förfarandena för behörighet och 
tillstånd för personal som arbetar i uppgifter inom den militära luftfarten,

7) för att medicinsk lämplighet ska konstateras för personal i militär luftfart förutsätts det att 
sökanden uppfyller de medicinska, psykologiska och fysiologiska krav som följer av den mili-
tära luftfartens särskilda kravnivå; försvarsmakten meddelar närmare föreskrifter om medi-
cinsk lämplighet,

8) försvarsmakten meddelar föreskrifter om förberedelse och genomförande av flygningar i 
anslutning till militär luftfart; den militära luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter om 
handlingar som ska medföras i militära luftfartyg,

9) för lufttransport krävs inget separat tillstånd inom den militära luftfarten,
10) bruksflygtillstånd krävs inte för bruksflyg med militära luftfartyg; den militära luft-

fartsmyndigheten beviljar tillstånd för bruksflyg med ett finskt eller utländskt civilt luftfartyg 
som sker på beställning av försvarsmakten samt ställer krav som gäller tillstånden,

11) för militär flygutbildning som försvarsmakten själv ger krävs inte flygutbildningstill-
stånd; föreskrifter om utbildningen meddelas av försvarsmakten; för militär flygutbildning 
som ges av någon annan än försvarsmakten krävs flygutbildningstillstånd som beviljas av den 
militära luftfartsmyndigheten; de krav som gäller tillstånden ställs av den militära luftfarts-
myndigheten,

12) flyguppvisnings- och flygtävlingstillstånd för den militära luftfarten beviljas av för-
svarsmakten; flyguppvisningstillstånd eller flygtävlingstillstånd krävs inte för den militära 
luftfartens uppvisningar eller enskilda konstflygningsuppvisningar som försvarsmakten ge-
nomför med finska militära luftfartyg enligt militärorder; föreskrifter om tillstånden meddelas 
av försvarsmakten,

13) föreskrifter om användningen av militära flygplatser och konstruktioner som reserverats 
uteslutande för militär luftfart meddelas av försvarsmakten; den militära luftfartsmyndigheten 
uppställer säkerhetskrav som gäller byggande av militära flygplatser och flygverksamhet samt 
beviljar tillstånd och godkännanden för ibruktagande och användning av militära trafikflyg-
platser och militära flygplatser,

14) Transport- och kommunikationsverket ska avtala med försvarsmakten om samordning 
av kraven på luftfartsskydd för den civila luftfarten med kraven på verksamhetsförutsättning-
arna för militär luftfart på trafikflygplatser efter att ha hört flygplatsoperatören,

15) personal som deltar i militär flygtjänstgöring har en i 102 § 1 mom. avsedd tillträdesrätt 
på basis av sina arbetsuppgifter; försvarsmakten utfärdar behörighets- eller besättningskort 
som behövs för vistelse på trafikflygplatser och för passagekontroll; flygplatsoperatören ska 
bevilja personal som deltar i militär flygtjänstgöring körtillstånd och vid behov ge därtill hö-
rande utbildning,

16) försvarsmakten meddelar föreskrifter om flygmetoder och flygtrafiktjänst vid militär 
luftfart; den militära luftfartsmyndigheten uppställer säkerhetskrav som gäller planering av 
flygprocedurer vid militär luftfart och flygtrafiktjänst samt beviljar tillstånd och godkännan-
den i anslutning till flygprocedurerna; i fråga om samordningen av civil och militär luftfart ska 
försvarsmakten höra Transport- och kommunikationsverket,

17) de bullerutsläpp och andra utsläpp som den militära luftfarten orsakar ska vara så små 
som möjligt med hänsyn till de militära luftfartygens användningsändamål och verksamhet,
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18) på militär luftfart tillämpas inte det som i denna lag bestäms om försäkring,
19) situationer som avses i 118 och 125 § och som uteslutande gäller militär luftfart ska an-

mälas till försvarsmakten.
Närmare bestämmelser om sådan märkning av militära luftfartyg som avses i 1 mom. 2 

punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Statlig luftfart och undantag som gäller statsluftfartyg

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på statlig luftfart. Om det inte finns några hinder med 
tanke på flygsäkerheten, får det genom förordning av statsrådet för värnande om allmän ord-
ning och säkerhet föreskrivas om undantag från 3 och 4 kap. när det gäller utförande av upp-
drag som en myndighet förelagts att utföra med statsluftfartyg.

Statsluftfartyg som utför territoriella övervakningsuppdrag eller uppdrag inom ett område 
som är förbjudet för annan luftfart eller som tillfälligt avskilts för luftfart för statens behov får 
avvika från trafikreglerna för luftfart och från Transport- och kommunikationsverkets övriga 
luftfartsföreskrifter när uppdragets art förutsätter det, om det avvikande förfarandet är planerat 
och genomförs utan att flygsäkerheten äventyras. Transport- och kommunikationsverket ska 
avtala med Gränsbevakningsväsendet om de föreskrifter som hänför sig till verksamhetsförut-
sättningarna för statlig luftfart. Luftfartygets operatör ska komma överens med Transport- och 
kommunikationsverket om principerna för hur det avvikande förfarandet genomförs.

Ett statsluftfartyg kan utrustas med specialanordningar, i fråga om vilka den myndighet som 
använder luftfartyget ska svara för godkännande, användning och tillsyn. Transport- och 
kommunikationsverket kan för statsluftfartyg medge sådana enskilda smärre och tekniska un-
dantag från bestämmelserna i denna lag som gäller specialutrustning som luftfartygets an-
vändningsändamål kräver.

9 §

Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg och anordningar

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på sådana luftfartyg och anordningar som avses i 
denna paragraf. Om det inte finns några hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får Transport-
och kommunikationsverket medge smärre undantag från bestämmelserna i 2–7 kap. i fråga om

1) ultralätta luftfartyg,
2) luftfartyg av klar historisk betydelse,
3) luftfartyg som särskilt har konstruerats eller ombyggts för forskningsändamål, försöksän-

damål eller vetenskapliga ändamål,
4) amatörbyggda luftfartyg,
5) luftfartyg som ursprungligen konstruerats för militära ändamål.
Bestämmelserna i 2–4 och 7 kap. tillämpas inte på följande luftfartyg och anordningar:
1) tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan eller motordrivna fallskärmar,
2) glidare med en maximal tommassa på högst 80 kilogram för ensitsiga eller 100 kilogram 

för tvåsitsiga, inklusive sådana med fotstart,
3) övriga luftfartyg som har en maximal tommassa inklusive bränsle på högst 70 kilogram; 

med övriga luftfartyg avses dock inte obemannade luftfartyg.
Om det inte finns några hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får Transport- och kommuni-

kationsverket medge smärre undantag från bestämmelserna i 5 och 6 kap. i fråga om luftfartyg 
och anordningar som avses i 2 mom.
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Obemannade luftfartyg får avvika från trafikreglerna för luftfart inom ett område som är 
förbjudet för annan luftfart eller som avskilts för flygning med obemannade luftfartyg, om det 
avvikande förfarandet är planerat och genomförs utan att flygsäkerheten äventyras.

Om konsekvenserna för säkerheten och miljön förutsätter det och om inte något annat följer 
av EASA-förordningen, får Transport- och kommunikationsverket i fråga om luftfartyg och 
anordningar enligt 2 mom. samt sportfallskärmar och flygskärmar liksom hobby- eller sport-
modellflygplan meddela föreskrifter av teknisk natur och driftsföreskrifter samt föreskrifter 
om de kunskaper och färdigheter samt den erfarenhet och ålder som förutsätts av förarna. När 
föreskrifterna bereds ska riksomfattande amatörorganisationer inom luftfartsbranschen höras.

10 §

Rätt till luftfart inom finskt territorium

Ett luftfartyg som används för luftfart inom finskt territorium ska ha finsk nationalitet eller 
nationalitet i en annan stat som tillträtt Chicagokonventionen eller ett särskilt tillstånd av 
Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat följer av internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland. Detta krav gäller dock inte luftfartyg som avses i 9 § 2 mom. 
Bestämmelser om användning av en främmande stats militära luftfartyg och statsluftfartyg 
inom finskt territorium finns i territorialövervakningslagen (755/2000).

Transport- och kommunikationsverket får bevilja ett tillstånd enligt 1 mom., om det är fråga 
om

1) tillfällig trafik med ett luftfartyg från en stat som inte har tillträtt Chicagokonventionen,
2) överförings-, test-, demonstrations-, uppvisnings- eller tävlingsflygningar med ett oregi-

strerat luftfartyg,
3) en eller flera flygningar med en oregistrerad och obemannad fri luftballong,
4) sådan användning av luftfartyg som är jämförbar med användning enligt 1–3 punkten.

11 §

Områden där luftfart är inskränkt och farliga områden

Genom förordning av statsrådet får luftfart begränsas eller förbjudas ovanför objekt och om-
råden som är viktiga för statens ledning, försvaret, gränskontrollen, räddningsuppgifter eller 
beredskapen eller ovanför områden som är av riksintresse för att skydda miljön. Transport-
och kommunikationsverket får av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom förbjudna 
områden efter att ha hört företrädare för dem som ska skyddas genom inrättandet av områ-
dena. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av statsrådet. Om ett 
förbjudet område har inrättats för att skydda en anläggning, är dock sådan luftfart tillåten som 
har direkt samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av anläggningen. 
Inom restriktionsområden är luftfart tillåten endast med tillstånd av försvarsmakten eller enligt 
särskilda villkor som ställs av försvarsmakten.

Genom Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter eller beslut kan sådana områden 
där verksamhet som äventyrar luftfartygens flygsäkerhet utövas under särskilda tidpunkter be-
tecknas som farliga områden. Områdeskontrollen ska underrättas om när utövandet av sådan 
verksamhet som äventyrar luftfartygens flygsäkerhet inleds och avslutas inom farliga områ-
den. Cellen för luftrumsplanering enligt FUA-förordningen får dessutom av särskilda skäl be-
stämma och beteckna områden som tillfälliga farliga områden för en tid av högst två veckor, 
förutsatt att anvisningar om betecknandet finns i den handbok som styr luftrumsplaneringen 
och som nämns i 107 § 2 mom.

Av skäl som är nödvändiga för flygsäkerheten, försvaret, territorialövervakningen, polis-
verksamheten, räddningsuppgifter, säkerhetsutredningar eller upprätthållande av allmän ord-
ning och säkerhet samt gränssäkerheten får Transport- och kommunikationsverket begränsa 
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eller förbjuda luftfarten inom ett visst område för en tid av högst två veckor. I 167 § bestäms 
om rätt att ingripa i ett luftfartygs färd i de fall som kräver omedelbart ingripande.

Cellen för luftrumsplanering ska på det sätt som den anser vara ändamålsenligt begränsa el-
ler förbjuda luftfarten inom ett visst område

1) på framställning av en räddningsmyndighet, en polismyndighet, en militärmyndighet, 
Gränsbevakningsväsendet eller Tullen, flyg- eller sjöräddningscentralen, strålsäkerhetscen-
tralen eller en luftfartsmyndighet för en tid av högst tre dygn, om det är nödvändigt för flygsä-
kerheten, försvaret, polisverksamheten, räddningsuppgifter, säkerhetsutredningar eller upp-
rätthållande av allmän ordning och säkerhet eller gränssäkerheten,

2) på eget initiativ för en tid av högst ett dygn, om det för detta finns ett exceptionellt och 
särskilt vägande skäl som gäller flygsäkerheten eller försvaret.

Cellen för luftrumsplanering ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikations-
verket om förbudet eller begränsningen.

16 §

Luftfartygs registreringsbeteckning och registreringsbevis

För att få finsk nationalitet ska ett luftfartyg införas i trafik- och transportregistret eller det 
militära luftfartsregistret i Finland, om inte något annat föreskrivs nedan i denna lag. Trans-
port- och kommunikationsverket ska ge luftfartyget en registreringsbeteckning och som intyg 
över registreringen av ett luftfartyg utfärda ett registreringsbevis och ett interimistiskt registre-
ringsbevis över en interimistisk registrering av ett luftfartyg.

Ett luftfartyg ska märkas med nationalitets- och registreringsbeteckningar. Transport- och 
kommunikationsverket meddelar föreskrifter av teknisk natur om nationalitets- och registre-
ringsbeteckningarna och märkningen av dem.

17 §

Registreringsrätt

Ett luftfartyg får införas i trafik- och transportregistret i Finland om dess ägare, innehavare 
eller operatör är bosatt eller, om det är fråga om en juridisk person, har sin hemort i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat följer av internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland.

Om luftfartygets ägare, innehavare eller operatör är bosatt eller, om det är fråga om en juri-
disk person, har sin hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det än Finland, är en ytterligare förutsättning för registrering att luftfartygets huvudsakliga av-
gångsplats är i Finland. En sådan ägare, innehavare eller operatör ska ha ett behörigt ombud i 
Finland.

Transport- och kommunikationsverket kan dock av särskilda skäl registrera ett luftfartyg i 
Finland, om luftfartyget har tillräcklig operativ anknytning till Finland och luftfartygets ägare, 
innehavare eller operatör har ett behörigt ombud i Finland.

Ett luftfartyg som har införts i luftfartygsregistret i en annan stat får inte registreras i Fin-
land.

18 §

Ansökan om registrering

Luftfartygets ägare ska ansöka om registrering hos Transport- och kommunikationsverket. I 
ansökan ska uppges de uppgifter som nämns i 13 § 1 och 2 mom. samt i 14 § 1 och 2 mom., 
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och ansökan ska åtföljas av utredning om förvärvet eller om grunden för besittnings- eller 
nyttjanderätten till luftfartyget och om att rätt enligt 17 § att registerföra luftfartyget i Finland 
föreligger.

19 §

Interimistisk registrering

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan och av särskilda skäl registrera ett 
luftfartyg interimistiskt för överförings- och testflygningar och för utbildning av besättningen.

Också luftfartyg som är under byggnad får införas i trafik- och transportregistret interimist-
iskt, om byggarbetet har kommit så långt att luftfartyget kan identifieras.

20 §

Förändringar i registeruppgifterna

Luftfartygets ägare ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om förändringar, 
och anmälan ska åtföljas av tillräcklig utredning för att identifiera och verifiera de förändrade 
uppgifterna, om

1) de uppgifter enligt V avd. 2 kap i lagen om transportservice som ska införas i registret 
förändras,

2) det sker en förändring i de förutsättningar för registrering som gäller bonings- eller hem-
ort enligt 17 § 1 eller 2 mom. eller avgångsplats enligt 17 § 2 mom.

Har ett luftfartyg för längre tid än 30 dagar överlåtits till någon annan för att användas av 
denne för egen räkning, ska överlåtaren anmäla detta till Transport- och kommunikationsver-
ket. Anmälan enligt detta moment ska åtföljas av en avtalshandling eller anmälan som under-
tecknats av parterna eller en kopia av en sådan.

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller operatör kan, när ägande-, besittnings- eller nyttjande-
rätten har upphört, anmäla detta för införande i registret. Anmälan ska åtföljas av utredning 
om att rätten har upphört och uppgift om den nya ägaren, innehavaren eller operatören.

Anmälan om ändringar som avses i 1 och 2 mom. ska göras till Transport- och kommunikat-
ionsverket inom 14 dagar. Om anmälan inte har gjorts, kan Transport- och kommunikations-
verket förbjuda användningen av luftfartyget.

22 §

Avförande av luftfartyg ur trafik- och transportregistret

Ett luftfartyg ska avföras ur trafik- och transportregistret
1) på ansökan av ägaren,
2) om Transport- och kommunikationsverket efter att ha gett ägaren tillfälle att bli hörd kon-

staterar att den förutsättning som gäller bonings- eller hemort enligt 17 § 1 mom. eller av-
gångsplats enligt 17 § 2 mom. inte längre uppfylls, eller om det inte längre finns särskilda skäl 
enligt 17 § 3 mom. att låta luftfartyget kvarstå i registret.

Transport- och kommunikationsverket kan avföra ett luftfartyg ur trafik- och transportregist-
ret när luftfartyget har förstörts, skrotats eller försvunnit, om inte ägaren inom en av Trans-
port- och kommunikationsverket utsatt tid på minst sex månader har lagt fram hinder mot att 
luftfartyget avförs ur registret.

Är ett luftfartyg intecknat eller har det gjorts en anteckning om att det är utmätt eller föremål 
för någon säkringsåtgärd, förutsätts för avförande ur registret dessutom ett skriftligt samtycke 
av inteckningshavaren eller den som ansökt om utmätningen eller säkringsåtgärden. Har en 
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flygplatsoperatör hindrat ett luftfartyg från att starta i enlighet med 165 § 2 mom. och anmält 
detta till Transport- och kommunikationsverket, förutsätts ett skriftligt samtycke av flygplats-
operatören för avförande ur registret.

33 §

Luftvärdighet

Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt när det används för luftfart. Ett luftfartyg betraktas som 
luftvärdigt om det har konstruerats, tillverkats, utrustats och underhållits så att det på ett be-
tryggande sätt kan användas för luftfart samt i fråga om sina egenskaper även i övrigt är så-
dant.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kommuni-
kationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, närmare föreskrifter om konstruktion, tillverkning, ut-
rustning och underhåll av samt egenskaper hos luftfartyg och deras anordningar och kompo-
nenter och om innehållet i och övriga arrangemang i anslutning till de inspektioner och prov 
som krävs för godkännande.

För att avhjälpa säkerhetsproblem som uppdagats i samband med användningen av luftfar-
tyg eller deras anordningar och komponenter meddelar Transport- och kommunikationsverket 
dessutom vid behov sådana luftvärdighetsdirektiv av teknisk natur och driftsföreskrifter som 
förutsätts för flygsäkerheten.

34 §

Upprätthållande av luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg som används för luftfart ska se till att 
luftfartyget är luftvärdigt. För att uppfylla detta krav ska ägaren, innehavaren eller operatören 
se till att

1) alla fel och skador som påverkar säker användning repareras,
2) luftfartyget underhålls i enlighet med dess godkända underhållsprogram,
3) luftvärdighetsdirektiv och övriga föreskrifter som påverkar fortsatt luftvärdighet iakttas,
4) de föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat med anledning av 

säkerhetsproblem iakttas,
5) reparationer och ändringar som gäller luftfartyget, anordningarna och komponenterna 

görs så att luftfartyget, anordningarna och komponenterna uppfyller de krav som anges i eller 
uppställs med stöd av 33 §,

6) det efter underhållet görs en testflygning med luftfartyget, om det inte går att försäkra sig 
om luftfartygets luftvärdighet på något annat sätt.

Det är förbjudet att flyga med ett luftfartyg, om
1) det inte är luftvärdigt,
2) nödutrustning och annan utrustning som behövs för att använda luftfartyget inte har in-

stallerats korrekt eller inte är i användbart skick, eller
3) det granskningsbevis avseende luftvärdighet som avses i 37 eller 38 § inte är giltigt.
Luftfartygets ägare, innehavare eller operatör kan genom avtal överföra de uppgifter som 

avses i 1 mom. eller en del av dem på en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdig-
het. När det är fråga om ett luftfartyg med en startmassa på minst 2 730 kilogram och som inte 
är av enkel konstruktion, ska en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdighet sköta 
de uppgifter som avses i 1 mom. eller så ska ett annat motsvarande arrangemang som god-
känns av Transport- och kommunikationsverket göras om förvaltningen av uppgifterna.

RP 61/2018 rd



413

Luftfartygets underhållsprogram och ändringar i det ska godkännas av Transport- och kom-
munikationsverket eller den organisation som svarar för luftvärdigheten. Underhållsprogram-
met för ett luftfartyg av enkel konstruktion och med en högsta tillåten startmassa på mindre än 
2 730 kilogram ska godkännas av luftfartygets ägare, innehavare eller operatör, som svarar för 
luftfartygets luftvärdighet.

35 §

Organisationer som svarar för luftvärdighet

Transport- och kommunikationsverket ska på ansökan godkänna en fysisk eller juridisk per-
son som en organisation som svarar för luftvärdighet, om personen i fråga har den yrkeskun-
niga personal som krävs för upprätthållande och övervakning av luftfartygs luftvärdighet, be-
hövliga arbetsredskap och arbetslokaler, arbetsmetoder, ett kvalitetssystem och anvisningar. 
Godkännandet beviljas för viss tid eller tills vidare med hänsyn till praxis för motsvarande 
godkännanden i de andra medlemsstaterna. Transport- och kommunikationsverket ska över-
vaka verksamheten vid de organisationer som svarar för luftvärdighet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kommuni-
kationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen 
och utifrån EASA-förordningen och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av 
den, närmare föreskrifter om yrkesskickligheten för personalen vid organisationer som svarar 
för luftvärdighet samt om behövliga arbetsredskap, arbetslokaler, arbetsmetoder, kvalitetssy-
stem och anvisningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder i samband med tillsyn över organisationer som 
svarar för luftvärdighet finns i 14 kap.

36 §

Uppgifter om luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören ska se till att uppgifter om underhållet av luftfartyget 
och dess anordningar och komponenter registreras och förvaras i den tekniska bokföringen 
över luftfartyget så att det när som helst går att försäkra sig om luftfartygets luftvärdighet. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska bokfö-
ringen över luftfartyg.

Ägaren, innehavaren, operatören eller den som fått i uppdrag att ha hand om luftfartygets 
underhåll och dess luftvärdighetsförvaltning ska utan dröjsmål underrätta Transport- och 
kommunikationsverket om omständigheter som kan ha väsentlig betydelse för luftfartygets 
luftvärdighet.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att av luftfartygets ägare, innehavare, opera-
tör och den som fått i uppdrag att ha hand om luftfartygets underhåll eller dess luftvärdighets-
förvaltning få alla uppgifter som behövs för tillsynen över luftvärdigheten.

37 §

Luftvärdighetsbevis och granskningsbevis avseende luftvärdighet

Transport- och kommunikationsverket beviljar luftvärdighetsbevis för luftfartyg som har 
konstaterats uppfylla luftvärdighetskraven enligt 33 §.

Luftvärdighetsbeviset åtföljs av ett granskningsbevis avseende luftvärdighet. Gransknings-
beviset beviljas för viss tid.

RP 61/2018 rd



414

Luftvärdighetsbeviset och granskningsbeviset avseende luftvärdighet kan förenas med såd-
ana villkor som behövs för trygg användning av luftfartyget och som gäller särskilda använd-
ningsförhållanden.

Transport- och kommunikationsverket godkänner ett utländskt luftvärdighetsbevis eller 
granskningsbevis avseende luftvärdighet, om luftfartyget uppfyller de krav som gäller för att 
ett finländskt bevis ska beviljas.

38 §

Flygtillstånd

Trots bestämmelserna i 33 och 34 § kan Transport- och kommunikationsverket för viss tid 
bevilja tillstånd till att ett luftfartyg används för luftfart för prövning av luftfartygets egen-
skaper, även om fartygets luftvärdighet inte är fullt klarlagd. Transport- och kommunikations-
verket kan bevilja ett motsvarande tillstånd för överföringsflygningar eller även i övrigt av 
andra motsvarande särskilda skäl, även om luftfartyget inte helt uppfyller kraven på luftvär-
dighet.

Transport- och kommunikationsverket kan i stället för ett luftvärdighetsbevis bevilja ett 
flygtillstånd för ett luftfartyg som inte har påvisats uppfylla kraven enligt 33 §, men som anses 
uppfylla kraven på flygsäkerhet med hänsyn till det planerade användningsändamålet. Till-
ståndet ska åtföljas av ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som beviljats för viss tid.

Flygtillståndet och granskningsbeviset avseende luftvärdighet kan förenas med sådana vill-
kor som behövs för säker användning av luftfartyget.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna luftfart med ett luftfartyg som har ett 
utländskt tillstånd, om förutsättningarna i 1 och 2 mom. uppfylls.

39 §

Tillsyn över luftvärdighet

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att luftfartyg samt deras anord-
ningar och komponenter uppfyller kraven på luftvärdighet enligt 33 §. Transport- och kom-
munikationsverket har rätt att inspektera och besiktiga ett luftfartyg och förordna att testflyg-
ningar ska flygas med det. Luftfartygets ägare, innehavare och operatör svarar för ordnandet 
av testflygningar och för kostnaderna för dem.

Vid tillsynen över luftvärdighet kan Transport- och kommunikationsverket som hjälp anlita 
en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdighet eller andra inhemska eller utländska 
sakkunniga.

För fastställande av och tillsyn över luftvärdighet meddelar Transport- och kommunikat-
ionsverket vid behov närmare föreskrifter av teknisk natur och föreskrifter om förfaranden i 
fråga om

1) de besiktningar som utförs av verket,
2) innehållet i och arrangemangen för de luftvärdighetsgranskningar som organisationer som 

svarar för luftvärdighet utför när de biträder Transport- och kommunikationsverket,
3) innehållet i och arrangemangen för inspektioner för fortsatt brukstid för ett luftfartyg och 

andra särskilda inspektioner samt om den som utför inspektionerna.

40 §

Beviljande och förnyande av granskningsbevis avseende luftvärdighet
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På grundval av en luftvärdighetsgranskning som utförts av en organisation som svarar för 
luftvärdighet och på grundval av organisationens rekommendation beviljar eller förnyar 
Transport- och kommunikationsverket ett granskningsbevis avseende luftvärdighet, om luft-
fartyget vid granskningstidpunkten uppfyller kraven för beviljande av ett luftvärdighetsbevis 
eller flygtillstånd. Transport- och kommunikationsverket kan också bestämma att en organi-
sation som svarar för luftvärdighet och som biträder Transport- och kommunikationsverket i 
enlighet med 39 § 2 mom. beviljar eller förnyar ett granskningsbevis avseende luftvärdighet 
på de villkor som Transport- och kommunikationsverket anger särskilt.

Kan inte ett granskningsbevis avseende luftvärdighet eller en rekommendation skäligen fås 
av den organisation som svarar för luftvärdighet, kan Transport- och kommunikationsverket 
på grundval av sin besiktning bevilja ett luftvärdighetsbevis eller ett i 38 § 2 mom. avsett flyg-
tillstånd, om luftfartyget vid besiktningstidpunkten uppfyller kraven för beviljande av ett luft-
värdighetsbevis eller flygtillstånd.

41 §

Återkallande av luftvärdighetsbevis, granskningsbevis avseende luftvärdighet och flygtillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett luftvärdighetsbevis, ett gransknings-
bevis avseende luftvärdighet eller ett flygtillstånd eller förbjuda att ett luftfartyg används för 
luftfart, om verket vid tillsynen konstaterar eller har grundad anledning att misstänka att luft-
fartyget inte är luftvärdigt eller att det inte längre uppfyller kraven på flygsäkerhet och om det 
inte inom en skälig tid som Transport- och kommunikationsverket bestämmer görs eller visas 
vara luftvärdigt eller uppfyller eller visas uppfylla kraven på flygsäkerhet.

Om villkor som behövs för flygsäkerheten har ställts för beviljande, förnyande eller god-
kännande av flygtillstånd eller granskningsbevis avseende luftvärdighet och om dessa villkor 
inte har följts, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av luftfarty-
get för luftfart till dess att villkoren har uppfyllts.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska tillämpas på återkallande av sådant godkännande av ett 
utländskt luftfartyg som avses i 37 § 4 mom.

42 §

Konstruktion, tillverkning och underhåll

För konstruktion, tillverkning och underhåll av luftfartyg och dess anordningar och kompo-
nenter krävs godkännande av Transport- och kommunikationsverket. Ett godkännande ska be-
viljas sådana konstruktörer, tillverkare eller underhållare som har den yrkeskunniga personal 
som krävs för uppgifterna, behövliga arbetsredskap samt arbetslokaler, arbetsmetoder, ett kva-
litetssystem och anvisningar. Beroende på arbetets omfattning och svårighetsgrad kan Trans-
port- och kommunikationsverket godkännande vara

1) ett godkännande av en konstruktions-, tillverknings- eller underhållsorganisation,
2) ett flygmekanikercertifikat, eller
3) ett godkännande för en person för en viss uppgift som kräver särskild yrkeskunskap.
För en konstruktör krävs det inte godkännande, om det är fråga om
1) konstruktion som gäller en mindre modifiering eller reparation,
2) konstruktion av ett luftfartyg för vilket det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller kon-

struktion av anordningar eller komponenter till ett sådant luftfartyg, eller
3) konstruktion som gäller en modifiering eller reparation i ett luftfartyg för vilket det inte 

ansöks om luftvärdighetsbevis eller för vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett 
luftvärdighetsbevis.
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För en tillverkare krävs det inte godkännande, om det är fråga om ett luftfartyg där minst 51 
procent är byggt av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna 
syften och utan något kommersiellt syfte.

För en underhållare krävs inte godkännande av Transport- och kommunikationsverket, om 
underhållaren har motsvarande godkännande i en annan medlemsstat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller ett godkännande som beviljats i luftfartygets konstruktionstat. 

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att det inte krävs godkännande för den 
som utför underhåll, om det är fråga om

1) begränsat underhåll av ett privat luftfartyg av enkel konstruktion med en högsta tillåten 
startmassa på mindre än 2 730 kilogram,

2) begränsat underhåll av ett segelflygplan eller en varmluftsballong,
3) underhåll av ett luftfartyg för vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett luft-

värdighetsbevis,
4) ett arbete som utförs under uppsikt av den som godkänts att utföra underhåll.
För att säkerställa en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kommuni-

kationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt EASA-förordningen och de förordningar som Euro-
peiska kommissionen antagit med stöd av den, närmare föreskrifter om konstruktörerna, till-
verkarna och dem som utför underhåll i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet,
2) prov och intyg som krävs för att fastställa yrkesskickligheten,
3) arbetsredskap och arbetslokaler,
4) arbetsmetoder, kvalitetssystem och anvisningar.
För underlag för luftfartyg och för underlag för modifiering och reparation av luftfartyg 

krävs godkännande av Transport- och kommunikationsverket, om inte Transport- och kom-
munikationsverket beslutar något annat. Transport- och kommunikationsverket meddelar när-
mare föreskrifter om underlagen med beaktande av motsvarande krav i Europeiska unionens 
lagstiftning, och kan befria underlag från kravet på godkännande, om godkännandet inte är 
behövligt för flygsäkerheten.

Bestämmelser om administrativa påföljder i samband med tillsyn över godkännanden som 
beviljats för konstruktion, tillverkning och underhåll finns i 14 kap.

43 §

Utbildningsorganisationer för underhållspersonal

Utbildningsorganisationer för underhållspersonal kan ansöka om godkännande hos Trans-
port- och kommunikationsverket. Ett godkännande ska beviljas en utbildningsorganisation om 
den har den yrkeskunniga personal som krävs för uppgifterna, behövliga utbildningslokaler 
och utbildningshjälpmedel, ett utbildningsprogram och ett kvalitetssystem. Transport- och 
kommunikationsverket övervakar organisationernas verksamhet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kommuni-
kationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen 
samt utifrån EASA-förordningen och de förordningar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den, närmare föreskrifter om utbildningsorganisationerna för underhållspersonal i 
fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet,
2) arbetsmetoder, kvalitetssystem och anvisningar.
Bestämmelser om administrativa påföljder i samband med tillsyn över utbildningsorganisat-

ioner för underhållspersonal finns i 14 kap.

44 §
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Utsläpp

Ett motordrivet luftfartyg ska vara konstruerat, tillverkat, utrustat och underhållet så att luft-
fartygets buller och annat utsläpp inte medför skada för miljön eller avsevärd miljöstörning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter av teknisk 
natur om buller och övriga utsläpp baserade på de standarder som avses i Chicagokonvention-
en.

Bestämmelser om driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser finns i 12 kap.

46 §

Tillståndsgivare

Transport- och kommunikationsverket beviljar tillstånd, om inte något annat följer av 163 §. 
Medicinska intyg kan dock beviljas av en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller Trans-
port- och kommunikationsverket. Ett tillstånd ska beviljas om sökanden uppfyller förutsätt-
ningarna för erhållande av tillståndet. Ett tillstånd beviljas för viss tid om inte något annat be-
stäms nedan.

47 §

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas och tillståndsslag

För att följande tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa, kun-
skaper, färdigheter, utbildning och erfarenhet uppfyller behörighetskraven för det aktuella till-
ståndsslaget:

21) certifikat för underhållspersonal,
32) certifikat jämte behörigheter för flygtrafiktjänstpersonal,
43) medicinskt intyg,
54) certifikat för flygläkare,
65) kabinbesättningsintyg och medicinsk rapport för kabinbesättning,
76) godkännande för teckengivare, 
För att säkerställa flygsäkerheten meddelar Transport- och kommunikationsverket, utifrån 

de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den eller utifrån 
Eurocontrols normer, närmare föreskrifter om behörighetskrav för tillstånd, ansökan om till-
stånd och tillståndens giltighetstider.

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sökanden inte är lämplig att inneha tillståndet. En sö-
kande ska anses olämplig att inneha ett tillstånd, om sökanden

1) trots en anmärkning eller varning fortsätter att bryta mot bestämmelserna eller föreskrif-
terna om luftfart,

2) genom att i väsentlig grad eller upprepade gånger bryta mot bestämmelserna eller före-
skrifterna om luftfart visar bristande vilja eller förmåga att följa dessa,

3) genom sin tidigare verksamhet har visat sådan allmän likgiltighet gentemot bestämmel-
serna eller föreskrifterna att det finns anledning att misstänka att sökanden inte förmår eller 
vill följa de bestämmelser och föreskrifter som är av väsentlig betydelse för säkerheten inom 
luftfarten.

I tillståndet anges vilka uppgifter innehavaren har rätt att utföra. Tillståndet kan förenas med 
villkor som behövs för upprätthållande av flygsäkerheten.

Med avvikelse från vad som i språklagen (423/2003) föreskrivs om språk som används hos 
myndigheter kan Transport- och kommunikationsverket ordna prov på engelska i de kunskap-
er och färdigheter som krävs för att tillstånd ska beviljas.
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48 §

Förutsättningar för beviljande av ett medicinskt intyg

För att ett medicinskt intyg ska beviljas förutsätts det att sökanden uppfyller de medicinska 
krav som Transport- och kommunikationsverket ställt och som motsvarar de standarder och 
rekommendationer som avses i Chicagokonventionen eller Eurocontrols normer och rekom-
mendationer eller bestämmelserna i EASA-förordningen och de förordningar som kommiss-
ionen antagit med stöd av den.

Ett medicinskt intyg beviljas för viss tid enligt de standarder, normer och rekommendationer 
som avses i 1 mom., om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta. För att ett medi-
cinskt intyg ska beviljas och förnyas krävs det att personen godkänts vid en undersökning av 
en flygläkare.

Godkända flygläkare eller företagsläkare ska lämna utlåtanden om bedömningen av medi-
cinsk lämplighet samt kopior av det medicinska intyget eller av den medicinska rapporten för 
kabinbesättning till Transport- och kommunikationsverket. På begäran ska också flygmedi-
cinsk dokumentation, flygmedicinska bedömningar och andra uppgifter som behövs lämnas 
till Transport- och kommunikationsverket.

49 §

Skyldighet att anmäla omständigheter som inverkar på behörigheten och fastställande av be-
hörighet

De som ansöker om tillstånd ska till en auktoriserad flygläkare, en företagsläkare eller 
Transport- och kommunikationsverket  anmäla sådana omständigheter som de fått kännedom 
om och som inverkar på deras behörighet. De som innehar tillstånd ska till Transport- och 
kommunikationsverket anmäla sådana omständigheter som de fått kännedom om och som in-
verkar på deras behörighet. Om de omständigheter som inverkar på tillståndshavarens behö-
righet påverkar tillståndshavarens förutsättningar att sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska 
tillståndshavaren anmäla förändringarna i behörigheten till sin arbetsgivare.

Om det finns anledning att misstänka att sökanden eller tillståndshavaren inte uppfyller för-
utsättningarna för att ett medicinskt intyg ska beviljas, kan Transport- och kommunikations-
verket bestämma att denne ska genomgå läkarkontroller och andra undersökningar för att klar-
lägga hälsotillståndet.

Om det finns anledning att misstänka att sökanden eller tillståndshavaren inte uppfyller de 
krav på kunskaper och färdigheter som förutsätts för att ett tillstånd ska beviljas, kan Trans-
port- och kommunikationsverket bestämma att denne ska genomgå teoriprov, kontrollflyg-
ningar och andra kontroller.

Den som ansöker om eller innehar ett tillstånd svarar för avgifter och andra kostnader för de 
kontroller, undersökningar och prov som avses i 2 och 3 mom.

50 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt att få upplysningar

För bedömning av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har 
Transport- och kommunikationsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att ur straffregistret, 
bötesregistret och justitiesförvaltningens informationssystem med uppgifter om brottmål som 
är föremål för åtalsprövning samt av förundersökningsmyndigheterna få sådana uppgifter om 
sökanden eller tillståndshavaren som gäller äventyrande av trafiksäkerheten vid luftfart, grovt 
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äventyrande av trafiksäkerheten vid framförande av ett motordrivet fordon, förande eller sty-
rande av luftfartyg eller annat fortskaffningsmedel på det sätt som avses i 23 kap. i strafflagen 
och användning av alkohol eller annat berusningsmedel i sådana uppgifter inom markorgani-
sationen som påverkar flygsäkerheten samt upplysningar om pågående förundersökning, 
åtalsprövning eller rättegång avseende sådana gärningar liksom om straff som dömts ut för 
nämnda gärningar och andra påföljder för dem.

Den läkare som undersökt den som ansöker om eller innehar ett tillstånd, den yrkesutbildade 
person inom hälso- och sjukvården enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) som har behandlat eller behandlar den som ansöker om eller innehar ett 
tillstånd och den sammanslutning och inrättning för sjuk- eller hälsovård där den som ansöker 
om eller innehar ett tillstånd har vårdats eller vårdas ska trots sekretessbestämmelserna på be-
gäran lämna Transport- och kommunikationsverket upplysningar om omständigheter som 
eventuellt inverkar på erhållandet av eller giltigheten för ett tillstånd.

En läkare, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och en sammanslutning och 
inrättning för sjuk- eller hälsovård som avses i 2 mom. får trots sekretessbestämmelserna även 
utan en begäran underrätta Transport- och kommunikationsverket om sina misstankar om att 
den som ansöker om eller innehar ett tillstånd inte uppfyller de hälsomässiga förutsättningarna 
för tillståndet. Innan en anmälan görs ska den som ansöker om eller innehar ett tillstånd in-
formeras om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på funktionsförmågan 
hos dem som deltar i luftfartsverksamhet.

Av en anmälan enligt 3 mom. får framgå endast
1) att den som anmälan gäller eventuellt inte uppfyller de hälsokrav som uppställs i fråga om 

tillståndet, och
2) vilka ytterligare åtgärder läkaren föreslår för en närmare klarläggning av hälsotillståndet 

eller dess konsekvenser för funktionsförmågan.
Uppgifterna kan översändas med hjälp av en teknisk anslutning eller annars i elektronisk 

form.

51 §

Utländska certifikat

Transport- och kommunikationsverket erkänner persontillstånd som beviljats utomlands och 
som krävs för en viss uppgift i enlighet med de internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.

Utländska certifikat kan godkännas om de villkor som anges i detta kapitel uppfylls.
Av de skäl som anges i 143 eller 144 § kan Transport- och kommunikationsverket bestämma 

att ett utländskt tillstånd som har godkänts i Finland inte berättigar till sådan verksamhet som 
avses i tillståndet inom finskt territorium, ombord på finska luftfartyg eller vid luftfart med 
stöd av ett drifttillstånd som har beviljats i Finland.

53 §

Certifikat, behörigheter och godkännanden samt medicinska intyg för flygbesättningen och pi-
loter för fjärrstyrda luftfartyg

Medlemmarna av luftfartygets flygbesättning och de som styr fjärrstyrda luftfartyg ska ha
1) av Transport- och kommunikationsverket eller den i 163 § avsedda organisationen för 

sportflygverksamhet beviljade eller godkända certifikat, behörigheter eller godkännanden som 
uppgiften kräver samt ett medicinskt intyg, eller
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2) i en främmande stat utfärdade certifikat, behörigheter och godkännanden som uppgiften 
kräver och medicinska intyg, vilka i Finland, i enlighet med internationella förpliktelser som 
är bindande för Finland, erkänns motsvara de som avses i 1 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på förare av luftfartyg och anordningar som avses i 
9 § 2 mom.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten behöver inte andra medlemmar av luftfartygets flyg-
besättning än luftfartygets befälhavare ha de certifikat, behörigheter eller godkännanden som 
uppgiften kräver när det gäller skolflygningar eller kontrollflygningar som hänför sig till er-
hållande av sådana certifikat, behörigheter eller godkännanden.

55 §

Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers besättning

Ett luftfartyg och dess fjärrstyrningsplats ska vara tryggt bemannade när luftfartyget an-
vänds för luftfart. Ägaren, innehavaren eller operatören svarar för att fartyget är bemannat på 
ett betryggande sätt.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. och i 4 kap. meddelar Transport- och kommunikations-
verket sådana närmare föreskrifter som förutsätts för flygsäkerheten och som baserar sig på de 
standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen och på EASA-
förordningen och de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den, 
kompletterade med undantag och tillägg av geografiska, klimatologiska och trafikmässiga skäl 
eller för att samordna internationell praxis med förhållandena i Finland, i fråga om följande:

1) luftfartygets befälhavare, flygbesättning och annan besättning samt fjärrstyrningsplatsens 
besättning som förutsätts för flyguppdraget,

2) certifikat, behörigheter, behörighetsbevis, rättigheter, godkännanden och medicinska in-
tyg som krävs av flygbesättningen och av dem som styr fjärrstyrda luftfartyg,

3) utbildning och erfarenhet som krävs av besättningen,
4) maximala arbets- och flygtider samt minimivilotider.

57 §

Förberedelse och genomförande av flygningar

Innan en flygning börjar ska luftfartygets eller anordningens befälhavare försäkra sig om att 
luftfartyget är luftvärdigt eller att anordningen är luftvärdig och att flygningen även i övrigt 
har förberetts enligt gällande bestämmelser och föreskrifter.

Befälhavaren ska se till att flygningen genomförs på ett betryggande sätt och att bestämmel-
serna, föreskrifterna, villkoren enligt drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller flygutbildnings-
tillståndet och den av luftfartsmyndigheten godkända flyghandboken iakttas under flygningen.

Medlemmarna av besättningen, inklusive besättning vid fjärrstyrningsplatsen för fjärrstyrda 
luftfartyg och spanare, ska utföra de uppgifter som ålagts besättningen i flyghandboken och i 
drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller flygutbildningstillståndet, om inte luftfartygets befäl-
havare bestämmer något annat om uppgiftsfördelningen.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela sådana närmare föreskrifter som säker-
heten kräver och som baserar sig på de standarder och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen, på ECAC:s och Eurocontrols normer samt på bestämmelserna i EASA-
förordningen och i de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den, kompletterade 
med undantag och tillägg av geografiska, klimatologiska och trafikmässiga skäl eller för att 
samordna internationell praxis med förhållandena i Finland, i fråga om följande:

1) planering av och förberedelser inför en flygning,
2) genomförande av en flygning och verksamhet under flygningen,
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3) specialutrustning som krävs för den aktuella flygningen,
4) omedelbara åtgärder efter flygningen,
5) fallskärmshoppning,
6) avancerad flygning,
7) flygbogsering,
8) spridning av ämnen eller fällning av föremål, och
9) säker användning av luftfartyg som kan framföras på vatten.

61 §

Luftfartygs handlingar

I ett finskt luftfartyg ska följande handlingar finnas när det används för luftfart:
1) ett giltigt registreringsbevis,
2) ett giltigt luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd som utfärdats med stöd av 38 §,
3) en utredning över luftfartygets obligatoriska försäkringsskydd,
4) de av luftfartygets typ och flygningen beroende övriga handlingar som behövs för en sä-

ker flygning och för myndigheternas tillsyn över flygningen.
I ett utländskt luftfartyg och ett luftfartyg som inte har registrerats ska följande handlingar 

finnas när det används för luftfart inom finskt territorium:
1) ett giltigt registreringsbevis som utfärdats i en stat som tillträtt Chicagokonventionen eller 

ett i 10 § 1 mom. avsett tillstånd av Transport- och kommunikationsverket att använda luftfar-
tyget inom finskt territorium,

2) ett giltigt luftvärdighetsbevis enligt bilaga 8 till Chicagokonventionen eller ett av Trans-
port- och kommunikationsverket erkänt flygtillstånd,

3) en utredning över luftfartygets obligatoriska försäkringsskydd,
4) de av luftfartygets typ och flygningen beroende övriga handlingar som behövs för en sä-

ker flygning och för myndigheternas tillsyn över flygningen.
Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de hand-

lingar som krävs för ett obemannat luftfartyg, med hänsyn till utvecklingen av den internat-
ionella lagstiftningen och Europeiska unionens lagstiftning. De handlingar som krävs för ett 
obemannat luftfartyg ska förvaras på fjärrstyrningsplatsen, om inte Transport- och kommuni-
kationsverket bestämmer något annat.

72 §

Flyguppvisningar och flygtävlingar

För ordnande av flyguppvisningar eller flygtävlingar krävs ett tillstånd av Transport- och 
kommunikationsverket när

1) evenemanget ordnas på en flygplats,
2) programmet omfattar avancerad flygning, eller
3) evenemanget har utländska deltagare.
För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökanden har den organisation och personal 

som krävs för att uppvisningen eller tävlingen ska kunna genomföras på ett betryggande sätt. 
Dessutom förutsätts det att den materiel som används vid det evenemang som avses i tillstån-
det, de som uppträder vid flyguppvisningen eller tävlingsdeltagarna, flygprogrammen och sä-
kerhetsarrangemangen vid evenemanget uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser och 
föreskrifter.

Transport- och kommunikationsverket meddelar de närmare föreskrifter om förutsättningar-
na för erhållande av flyguppvisningstillstånd och flygtävlingstillstånd som behövs för att eve-
nemangen ska kunna ordnas på ett betryggande sätt. Föreskrifterna kan gälla
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1) dimensionering och yrkesskicklighet i fråga om organisation och personal för innehavare 
av flyguppvisningstillstånd eller flygtävlingstillstånd,

2) materiel som används vid det evenemang som avses i flyguppvisningstillståndet eller 
flygtävlingstillståndet, personer som uppträder vid flyguppvisningen, de uppträdandes flyg-
program och tävlingsdeltagare, samt

3) verksamhetsmetoder för innehavare av flyguppvisningstillstånd eller flygtävlingstillstånd, 
säkerhetsarrangemang vid evenemangen samt arrangörens samverkan med flygtrafiktjänstor-
gan och andra myndigheter än luftfartsmyndigheterna.

Flyguppvisningstillstånd och flygtävlingstillstånd ska beviljas, om sökanden uppfyller förut-
sättningarna enligt denna paragraf och de förutsättningar som föreskrivits med stöd av 3 mom. 
Flyguppvisningstillstånd och flygtävlingstillstånd beviljas särskilt för varje evenemang eller 
evenemangsserie.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter som behövs för att sådana 
flyguppvisningar och flygtävlingar som inte kräver separat tillstånd ska kunna ordnas på ett 
betryggande sätt. Föreskrifterna kan gälla anmälan om evenemanget, arrangörens ansvariga 
personer och verksamhetsmetoder, säkerhetsarrangemang vid evenemanget samt samverkan 
med flygtrafiktjänstorgan och andra myndigheter än luftfartsmyndigheterna.

75 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) trafikflygplats en flygplats med fasta flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings-

och flygkontrolltjänster,
2) flygplats för lätta luftfartyg en flygplats som används för flygverksamhet med segel- och 

motorsegelflygplan, luftskepp, varmluftsballonger och andra lätta luftfartyg som Transport-
och kommunikationsverket anger närmare,

3) annat område som tjänar luftfarten ett område där det finns från flygplatsområdet av-
skilda byggnader, konstruktioner eller anordningar som tjänar luftfarten,

4) intyg över godkännande av trafikflygplats ett tillstånd som bekräftar att trafikflygplatsens 
operatör och dess personal har den yrkesskicklighet och organisation och de verksamhetsme-
toder som krävs för att säkerställa att lufttrafiken är tillräckligt säker och att trafikflygplatsen 
stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter,

5) tillstånd till drift av flygplats ett tillstånd som bekräftar flygplatsens organisation och 
verksamhetsvillkor och dess överensstämmelse med gällande bestämmelser och föreskrifter,

6) manöverområde en del av flygplatsen som är avsedd för start, landning och taxning med 
luftfartyg och som inte hör till stationsplattan, och

7) stationsplatta en del av flygplatsen som är avsedd för lastning och lossning av passage-
rare, post och gods samt för tankning, uppställning eller underhåll av luftfartyg.

76 §

Användning av flygplatser och andra områden

För start och landning med luftfartyg får användas endast flygplatser eller sådana områden 
som avses i 2 mom. Förbudet att använda andra områden gäller inte nödlägen, nödlandningar 
eller andra därmed jämförbara situationer och inte heller start och landning med obemannade 
luftfartyg eller militära helikoptrar, andra statliga helikoptrar eller, vid räddningsflygningar, 
handräckningsflygningar och operativa flygningar, med helikoptrar som används för efterspa-
nings- och räddningsverksamhet. I fråga om användning av landningsområden på fartyg för 
start och landning med helikoptrar föreskrivs särskilt.
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För start och landning med luftfartyg får tillfälligt användas ett öppet vattenområde samt 
med samtycke av områdets ägare eller innehavare något annat land- eller vattenområde, även 
om området inte särskilt har organiserats för ett sådant ändamål. Transport- och kommunikat-
ionsverket meddelar vid behov för säkerheten inom luftfarten behövliga föreskrifter om

1) tillfällig användning av land- och vattenområden,
2) dimensionering av och ytegenskaper hos områden som används av luftfartyg,
3) flyghinderbegränsningar,
4) andra omständigheter som påverkar säkerheten vid start och landning.
Bestämmelser om det samtycke av delägarlaget för ett samfällt mark- eller vattenområde 

som förutsätts för det tillstånd av mark- eller vattenområdets ägare eller innehavare som be-
hövs för verksamhet enligt 2 mom. finns i lagen om samfälligheter (758/1989).

Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten eller för att trafiken ska kunna löpa smidigt eller 
av skäl som hänför sig försvaret eller för idkande av näring eller förebyggande av skadliga 
miljökonsekvenser, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av 
andra områden än en flygplats eller begränsa användningen av ett område som avses i 2 mom. 
till luftfartygs starter och landningar. Transport- och kommunikationsverket ska höra det land-
skap som saken gäller samt vid behov andra myndigheter, om skälet till förbudet eller be-
gränsningen är något annat än flygsäkerhet eller att trafiken ska kunna löpa smidigt.

Landskapet kan årligen bevilja stöd för verksamhets-, underhålls- och investeringskostnader 
till trafikflygplatsers och flygplatsers utanför statens flygplatsnätbolag. Stöd kan beviljas en-
ligt Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 
99/03) samt enligt EU kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 ge-
nom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artik-
larna 107 och 108 i fördraget och dess förändringar. Bedömningen av om understödsanslaget 
är tillräckligt görs enligt landskapens fullmäktigeperioder. I bedömningen ska granskas trafik-
flygplatsers och flygplatsers behov av statsunderstöd, verkningarna som bidraget har åstad-
kommit, den uppskattade utvecklingen samt förhållandet till utvecklingen av den offentliga 
ekonomin.

77 §

Främjande av smidig flygtrafik

Transport- och kommunikationsverket ska göra upp och fastställa ett nationellt handlings-
program för främjande av smidig flygtrafik och, i syfte att utveckla smidig flygtrafik, främja 
samordningen av verksamheten för de företag och myndigheter som regelbundet verkar på tra-
fikflygplatserna.

I enlighet med det nationella handlingsprogrammet och Transport- och kommunikationsver-
kets driftsföreskrifter och föreskrifter av teknisk natur ska trafikflygplatsens operatör sörja för 
samordningen av verksamheten för de företag och myndigheter som regelbundet verkar på tra-
fikflygplatsen.

78 §

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid trafikflygplatser

Bestämmelser om fördelning av ankomst- och avgångstider vid trafikflygplatser finns i slot-
förordningen.

Om inte något annat bestäms i 3 mom. svarar Transport- och kommunikationsverket för de 
uppgifter som anges för medlemsstaterna i slotförordningen. Transport- och kommunikations-
verket utser den tidtabellsanpassare eller samordnare som avses i artikel 4.1 i slotförordning-
en.
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Trafikflygplatsens operatör ska
1) utföra den kapacitetsanalys som avses i artikel 3.3 i slotförordningen,
2) tillsätta den samordningskommitté som avses i artikel 5.1 i slotförordningen,
3) i enlighet med artikel 6.1 i slotförordningen fastställa de parametrar som används vid för-

delning av ankomst- och avgångstider.

79 §

Byggnadstillstånd

För inrättande av en flygplats eller något annat område som tjänar luftfarten krävs bygg-
nadstillstånd. Detsamma gäller ändringar av flygplatser eller andra områden som tjänar luftfar-
ten, när ändringarna kan ha konsekvenser för flygsäkerheten eller avsevärda konsekvenser för 
landskapsbilden. Byggnadstillstånd beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Stats-
rådet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som gäller byggnadstill-
stånd.

Byggnadstillstånd enligt detta kapitel krävs dock inte för reservlandningsplatser som inrättas 
för försvarsmaktens behov med tanke på krisförhållanden och övning inför sådana, för för-
svarsmaktens helikopterlandningsplatser eller flygplatser för lätta luftfartyg som används 
inom försvarsmaktens verksamhet med modellflygplan. Byggnadstillstånd krävs inte heller för 
helikopterlandningsplatser avsedda uteslutande för Gränsbevakningsväsendet.

Om inte något annat följer av detta kapitel, iakttas vid inrättande eller ändring av en flyg-
plats eller ett annat område som tjänar luftfarten vad som föreskrivs om planläggning, miljö-
tillstånd, bedömning av miljökonsekvenserna, byggande samt inlösen av fast egendom och 
särskilda rättigheter. Bestämmelser om skyldigheten att till en ansökan om byggnadstillstånd 
enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) foga en miljökonse-
kvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt den lagen samt om 
skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om godkännande och att ta in 
den motiverade slutsatsen i beslutet om godkännande finns i den lagen. Om miljökonsekvens-
beskrivningen innehåller de uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen 
av denna lag, krävs det inte en ny utredning om samma sak.

Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd som avses i 126 § i markanvändnings- och byggla-
gen (132/1999) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen ska inte till-
lämpas på inrättande av flygplatsområden och inte på byggande av radiofyrar för luftfart och 
radaranläggningar samt skyddskonstruktioner för dessa eller på byggande av andra sådana an-
ordningar och konstruktioner som är nödvändiga för flygsäkerheten och en reguljär flygtrafik. 
För åtgärder på flygplatser och andra områden som tjänar luftfarten förutsätts inte heller ansö-
kan om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen eller anmälan enligt 129 § i samma 
lag.

81 §

Förutsättningar för beviljande av byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd ska beviljas, om en flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten 
samt byggnader, konstruktioner och anordningar på flygplatsen eller området uppfyller kraven 
på flygsäkerhet och smidig trafik, och flygplatsen har beviljats ett miljötillstånd enligt miljö-
skyddslagen (527/2014). Byggnadstillståndet kan förenas med villkor med hjälp av vilka flyg-
säkerheten och smidig trafik kan säkerställas. Ett byggnadstillstånd kan dock vägras av för-
svarsskäl.
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Utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen meddelar 
Transport- och kommunikationsverket de närmare föreskrifter om förutsättningarna för bygg-
nadstillstånd som behövs för säker och smidig flygverksamhet. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos de områden som är avsedda att användas av luft-
fartyg,

2) flyghinderbegränsningar och märkning av flyghinder,
3) visuella markanordningar,
4) flygtrafiktjänster på flygplatser,
5) räddningsverksamhet på flygplatser,
6) luftfartsskydd,
7) övriga med 1-6 punkten jämförbara krav för säkerställande av säker och smidig flygtrafik.
Byggnadstillstånd beviljas för viss tid, minst fem år. Tillståndet kan återkallas, om de villkor 

som förenats med tillståndet inte iakttas eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd 
inte längre uppfylls och om tillståndshavaren inte har avhjälpt bristerna inom en skälig tid som 
Transport- och kommunikationsverket bestämmer.

82 §

Intyg över godkännande av trafikflygplats

En trafikflygplats ska vara godkänd av Transport- och kommunikationsverket, om inte något 
annat föreskrivs nedan. I intyget över godkännande anges den trafik eller annan luftfart som 
trafikflygplatsen får användas till.

Användningen av en trafikflygplats som är i allmänt bruk ska vara tillåten på samma villkor 
för alla, om inte något annat föreskrivs i slotförordningen eller med stöd av den.

Intyg över godkännande krävs inte för en trafikflygplats som används uteslutande för militär 
luftfart eller statlig luftfart.

83 §

Förutsättningar för beviljande av intyg över godkännande av trafikflygplats

Ett intyg över godkännande ska beviljas, om sökanden visar att
1) trafikflygplatsen och dess områden, anordningar, system och verksamheter är förenliga 

med föreskrifterna,
2) trafikflygplatsens operatör och dess personal har den kompetens och erfarenhet som be-

hövs för att driva trafikflygplatsen.
Utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen meddelar 

Transport- och kommunikationsverket de närmare föreskrifter om förutsättningarna för intyg 
över godkännande som behövs för säker och smidig flygverksamhet. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos de områden som är avsedda att användas av luft-
fartyg,

2) anmälan av uppgifter som gäller trafikflygplatser,
3) flyghinderbegränsningar och märkning av flyghinder,
4) visuella markanordningar,
5) flygtrafiktjänster på trafikflygplatser,
6) ledning och övervakning av trafiken,
7) personalens utbildning och behörighet,
8) skötsel samt tekniskt genomförande av inspektioner,
9) snöborttagning och halkbekämpning,
10) räddningsverksamhet på trafikflygplatser,
11) tillfälliga arrangemang på trafikflygplatser,
12) fågelbekämpning och bekämpning av andra djur på flygplatser och i närheten av dem,
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13) trafikflygplatsoperatörens drifthandbok,
14) trafikflygplatsoperatörens organisation och personalens kompetens,
15) trafikflygplatsoperatörens säkerhetsledningssystem,
16) övriga krav för säkerställande av säker flygtrafik.
Godkännande beviljas för viss tid eller tills vidare. Godkännandet gäller högst så länge som 

innehavaren av intyget har rätt att använda trafikflygplatsens land- eller vattenområde.
Bestämmelser om administrativa påföljder i samband med tillsyn över godkännande och 

förutsättningarna för godkännande finns i 14 kap.

84 §

Tillstånd till drift av flygplats

För flygplatser för vilka det inte förutsätts ett sådant intyg över godkännande som avses i 82 
§ krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs ne-
dan. I tillståndet fastställs flygplatsoperatören, vem som är flygplatschef och för hurdan trafik 
och annan luftfart flygplatsen får användas.

Tillstånd enligt 1 mom. krävs inte för drift av en flygplats som används uteslutande för mili-
tär luftfart eller statlig luftfart.

86 §

Flygplatser för lätta luftfartyg

Tillstånd behöver inte sökas för byggande och drift av flygplatser för lätta luftfartyg. Opera-
tören för en sådan flygplats ska dock lämna anmälan till Transport- och kommunikationsver-
ket 90 dagar innan byggandet inleds och 30 dagar innan flygplatsen tas i bruk. Transport- och 
kommunikationsverket meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som ska framgå av anmälan.

Transport- och kommunikationsverket kan i syfte att förhindra att flygsäkerheten äventyras 
eller att skadliga miljökonsekvenser uppstår eller av försvarsskäl förbjuda byggandet eller 
ibruktagandet av en flygplats för lätta luftfartyg eller ställa sådana villkor i fråga om flygsä-
kerheten, miljöskyddet och försvaret som behövs för byggandet och användningen av flyg-
platsen.

87 §

Godkännande av ibruktagandet av byggnader, konstruktioner och anordningar

Transport- och kommunikationsverkets godkännande krävs innan byggnader, konstruktioner 
och anordningar på flygplatser och andra områden som tjänar luftfarten tas i bruk efter att de 
har byggts eller ändrats. Ett godkännande ska beviljas, om byggnaderna, konstruktionerna och 
anordningarna uppfyller kraven på flygsäkerhet och smidig trafik. Transport- och kommuni-
kationsverkets godkännande krävs inte, om byggnaderna, konstruktionerna, anordningarna el-
ler ändringarna inte påverkar flygsäkerheten eller stör en smidig trafik.

88 §

Förbud mot användning av flygplatser och begränsning av användningen

Flygplatsoperatören svarar för att flygplatsen stämmer överens med föreskrifterna under de 
servicetider som anmälts. För användningen av en flygplats för start, landning och taxning 
med ett luftfartyg under övriga tider svarar luftfartygets befälhavare.
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Flygplatsoperatören ska förbjuda eller begränsa användning av flygplatsen eller ett annat 
område som tjänar luftfarten eller av byggnaderna, konstruktionerna eller anordningarna under 
både servicetider och andra tider, om den fått kännedom om att

1) den utrustning som enligt luftfartsföreskrifterna krävs på en flygplats inte är i skick,
2) manöverområdet eller stationsplattan på grund av tjällossning eller reparationsarbeten inte 

stämmer överens med föreskrifterna,
3) manöverområdet eller stationsplattan på grund av ett hinder inte stämmer överens med fö-

reskrifterna,
4) det på flygplatsen ordnas ett evenemang som begränsar eller hindrar flygverksamheten, 

eller
5) det behövs av något annat med 1–4 punkten jämförbart vägande skäl.
Transport- och kommunikationsverket kan meddela ett förbud eller en begränsning enligt 2 

mom., om det anser att flygplatsoperatören inte har förfarit på det sätt som förutsätts i det 
momentet.

90 §

Tillhandahållande av marktjänster

Flygplatsoperatören får inte utan en grund som anges i denna paragraf begränsa tillhandahål-
landet av marktjänster eller egenhanteringen till den del marktjänstdirektivet ska tillämpas på 
tillhandahållandet av tjänster på flygplatsen. Flygplatsoperatören är skyldig att se till att be-
stämmelserna i artikel 16 i marktjänstdirektivet iakttas när flygplatsens konstruktioner och an-
ordningar används för marktjänster och egenhantering och när denna användning organiseras.

Transport- och kommunikationsverket kan på flygplatsoperatörens ansökan begränsa till-
handahållandet av marktjänster eller egenhanteringen i enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 i 
marktjänstdirektivet eller ålägga leverantörerna av marktjänster skyldigheter i fråga om offent-
lig service enligt artikel 15. En begränsning enligt artikel 9 gäller dock endast till den del den 
godkänns av Europeiska kommissionen enligt vad som bestäms i artikel 9.5. När Transport-
och kommunikationsverket begränsar tillhandahållandet av marktjänster eller egenhanteringen 
i enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 ska det förfara så som bestämmelserna i de nämnda artik-
larna anger samt vid behov ordna ett urvalsförfarande för leverantörer av marktjänster i enlig-
het med artikel 11 i direktivet. Upplysningar om urvalsbesluten och om tillstånd som utan ur-
val getts för tillhandahållande av marktjänster som omfattas av en begränsning ska lämnas på 
det sätt som bestäms i artikel 11.3 i marktjänstdirektivet.

I ärenden som gäller marktjänster ska flygplatsoperatören höra den användarkommitté som 
avses i 94 § och leverantörerna av marktjänster så som föreskrivs i artikel 13 i marktjänstdi-
rektivet.

I enlighet med artikel 20 i marktjänstdirektivet kan Transport- och kommunikationsverket 
på grund av att ömsesidighet saknas begränsa de rättigheter som avses i direktivet när det är 
fråga om leverantörer av marktjänster och utövare av egenhantering från ett tredjeland.

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om mark-
tjänster som behövs för säkerhet och smidighet. Föreskrifterna kan gälla marktjänstarrange-
mang, övergripande administrering av marktjänsterna och ansvarsfördelning för att marktjäns-
terna inte ska medföra fara för flygtrafiken.

91 §

Användning av flygplatsens centraliserade infrastrukturer

Transport- och kommunikationsverket kan på flygplatsoperatörens ansökan besluta att leve-
rantörerna av marktjänster och de som är berättigade till egenhantering ska använda flygplat-
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sens centraliserade infrastrukturer för ordnande av marktjänsterna. I detta fall tillämpas artikel 
8 i marktjänstdirektivet.

92 §

Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll av bokföringen över marktjänster

En leverantör av marktjänster ska göra en bokföringsmässig uppdelning mellan den verk-
samhet som är knuten till marktjänsterna och den övriga verksamheten samt på begäran till 
den kontrollant som Transport- och kommunikationsverket förordnat överlämna sin bokföring 
och de uppgifter som behövs för övervakningen av att den bokföringsmässiga uppdelningen 
iakttas.

Kontrollanten avger till Transport- och kommunikationsverket en berättelse om hur den 
bokföringsmässiga uppdelningen har genomförts. Trots sekretessen får Transport- och kom-
munikationsverket överlämna berättelsen till kommissionen och Konkurrens- och konsument-
verket.

93 §

Säkerhetsledning som krävs av en leverantör av marktjänster

En leverantör av marktjänster ska förvalta och utveckla ett säkerhetsledningssystem med 
hjälp av vilket leverantören säkerställer säkerheten inom den egna verksamheten och främjar 
säkerheten på hela flygplatsen. Säkerhetsledningssystemet ska åtminstone innehålla uppgifter 
om

1) ansvarsfördelning och beslutsförfarande hos leverantören av marktjänster,
2) verksamhetens överensstämmelse med kraven,
3) underleverantörer och tillsynen över dem,
4) dokumenthantering,
5) rapportering om och behandling av händelser,
6) personalutbildning och annan personalutveckling, och
7) hanteringen av materiel.
Leverantören av marktjänster ska lämna in uppgifterna om sitt säkerhetsledningssystem till 

flygplatsoperatören och Transport- och kommunikationsverket.

95 §

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Bestämmelser om luftfartsskydd finns i förordningen om skyddsregler och i de förordningar 
som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den.

I de fall som avses i artiklarna 4.4 och 6 i förordningen om skyddsregler kan Transport- och 
kommunikationsverket meddela föreskrifter om åtgärder som avviker från eller kompletterar 
förordningen om skyddsregler och de förordningar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den, om det är motiverat med hänsyn till de beräknade hoten, det allmänna säker-
hetsläget eller särskilda problem i anslutning till den lokala tillämpningen av de åtgärder som 
avses i förordningen om skyddsregler och i de förordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den. Åtgärderna får dock inte innebära avvikelser från vad som föreskrivs 
i 97 § 2 mom. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommission-
en om åtgärderna.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter som förut-
sätts för luftfartsskyddet, med hänsyn till de standarder och rekommendationer som avses i 
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Chicagokonventionen och de krav på nationella definitioner som ställs i förordningen om 
skyddsregler och i de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den.

97 §

Utförande av kontroller och övervakning

Bestämmelser om hur säkerhetskontroller ska utföras finns i förordningen om skyddsregler 
och i de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den. Säkerhetskon-
troller får utföras av personer som har genomgått den utbildning som avses i 98 § och som är
godkända som säkerhetskontrollanter av Transport- och kommunikationsverket. Tillträdeskon-
troll, övervakning och patrullering vid en flygplats får utföras av personer som flygplatsopera-
tören har godkänt för uppgiften. De ska utföra uppgifterna under uppsikt och enligt anvisning-
ar av flygplatsoperatören. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på perso-
nerna när de utför uppgifterna. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmel-
serna i dessa förordningar.

Säkerhetskontrollerna ska utföras så att de inte medför onödiga olägenheter för de personer, 
varor eller objekt som ska kontrolleras. Kontrollerna får inte onödigt försvåra eller störa flyg-
trafiken eller den övriga verksamheten på flygplatsen.

98 §

Utbildning för luftfartsskydd

Utbildning för luftfartsskydd ges av en instruktör som godkänts av Transport- och kommu-
nikationsverket.

102 §

Tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden

Flygplatsoperatören beviljar tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden för 
personer som har ett giltigt skäl att befinna sig där. Anställda vid polisen, Gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen har tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden på basis av 
sina tjänsteåligganden.

Flygplatsoperatören kan återkalla den tillträdesrätt som avses i 1 mom., om den används på 
ett sätt som äventyrar genomförandet av eller effektiviteten hos skyddsåtgärder enligt förord-
ningen om skyddsregler eller detta kapitel. Flygplatsoperatören kan återkalla tillträdesrätten 
även om någon omständighet som avses i 101 § framkommer om tillståndshavaren under till-
trädesrättens giltighetstid.

104 §

Utrustning som ska användas som stöd för luftfartsskyddet

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett godkännande i enlighet med förord-
ningen om skyddsregler av utrustning som ska användas som stöd för luftfartsskyddet, om det 
visar sig att utrustningen inte uppfyller de kriterier för godkännande som anges i förordningen 
och om inte utrustningen utan dröjsmål ändras så att den uppfyller kraven.

105 §
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Kapitlets tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Bestämmelser om luftrumsplanering, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst finns i
1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrättande av 

det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning),
2) förordningen om tillhandahållande av tjänster,
3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 om organisation och an-

vändning av det gemensamma europeiska luftrummet (förordning om luftrummet),
4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibiliteten 

hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (förordning om driftskompabilitet),
5) de förordningar som kommissionen antagit med stöd av förordningarna i 1–4 punkten.
Utöver de förordningar som nämns i 1 mom. ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas i 

fråga om luftrumsplanering, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst.
Utöver vad som föreskrivs annanstans i detta kapitel meddelar Transport- och kommunikat-

ionsverket sådana närmare föreskrifter om luftrumsplanering, flygledningstjänst och flygtra-
fiktjänst som förutsätts för säker och smidig luftfart och som baserar sig på de standarder och 
rekommendationer som avses i Chicagokonventionen samt på Eurocontrols normer och re-
kommendationer. Transport- och kommunikationsverket meddelar också sådana komplette-
rande föreskrifter om luftrumsplanering, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst som förutsätts i 
Europeiska unionens lagstiftning. Transport- och kommunikationsverket ska höra försvars-
makten om dessa föreskrifter till den del de hänför sig till verksamhetsförutsättningarna för 
militär luftfart eller inrikesministeriet till den del de hänför sig till verksamhetsförutsättning-
arna för statlig luftfart. Bestämmelser om samordning av civil, militär och statlig luftfart för en 
flexibel användning av luftrummet utfärdas genom förordning av statsrådet.

106 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) gemensamt europeiskt luftrum en helhet som baserar sig på de förordningar som nämns i 

105 § 1 mom.,
2) kontrollzon ett kontrollerat luftrum som sträcker sig från mark- eller vattenytan upp till en 

fastställd övre gräns,
3) terminalområde ett kontrollområde i anslutning till en eller flera större flygplatser,
4) luftrumsklass ett luftrum med definierade gränser där flygningar av bestämda typer kan 

genomföras och där fastställda flygtrafikledningstjänster tillhandahålls och regler följs,
5) flyginformationsregion ett luftrum av definierad omfattning inom vilket flyginformations-

och alarmeringstjänster tillhandahålls,
6) luftrumsplanering en planeringsfunktion som främst syftar till att maximera användning-

en av tillgängligt luftrum genom dynamisk tidfördelning och, ibland, separering av luftrummet 
mellan olika kategorier av luftrummets användare utifrån kortsiktiga behov,

7) strukturering av luftrummet Transport- och kommunikationsverkets beslutsfattande i 
samband med vilket användningen av och strukturen för luftrummet fastställs,

8) flygledningstjänst den samlade luftburna och markbaserade flygtrafikledningstjänst, luft-
rumsplanering och flödesplanering som krävs för att säkerställa säkra och effektiva rörelser 
för luftfartyg under alla faser av flygningen,

9) flygtrafiktjänst flygtrafiklednings-, kommunikations-, navigations- och övervaknings-
tjänst, flygvädertjänst och flygbriefingtjänst.

109 §
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Strukturering av luftrummet och luftrumsplanering

Om inte något annat följer av 11 §, beslutar Transport- och kommunikationsverket om inrät-
tande och ändring av luftrumsblock inom en del av det luftrum som Finland ansvarar för. Vid 
beslutsfattandet ska Transport- och kommunikationsverket ta hänsyn till smidig flygtrafik, 
försvarsaspekter, samordning av civil och militär luftfart samt lämpliga verksamhetsförutsätt-
ningar för statlig luftfart och förutsättningar för sportflygning.

Transport- och kommunikationsverket fastställer principerna för användning och strukture-
ring av luftrummet samt meddelar närmare föreskrifter om en säker, effektiv och flexibel an-
vändning av luftrummet.

En i FUA-förordningen avsedd cell för luftrumsplanering i vars verksamhet både civila och 
militära aktörer deltar, är verksam i samband med en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
som har utsetts enligt 108 §. Under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 
punkten i beredskapslagen svarar försvarsmakten för luftrumsplaneringen.

110 a §

Beslut om och återkallande av beslut om att utse anmälda organ

Transport- och kommunikationsverket utser på ansökan anmälda organ för att utföra den be-
dömning av överensstämmelse och lämplighet som avses i artikel 5 i förordningen om drifts-
kompabilitet och för att utföra de uppgifter i samband kontroll som avses i artikel 6.

De anmälda organen ska uppfylla kriterierna i bilaga V till förordningen om driftskompabili-
tet. Om ett anmält organ inte längre uppfyller kriterierna, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket återkalla beslutet om att utse det anmälda organet och informera Europeiska kom-
missionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

111 §

Avgifter för flygtrafiktjänst

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att avgifterna för flygtrafiktjänst be-
stäms i enlighet med artikel 15 i förordningen om tillhandahållande av tjänster.

På grundval av de uppgifter som tjänsteleverantörerna lämnat ska Transport- och kommuni-
kationsverket göra en framställning om avgifterna enligt det gemensamma avgiftssystemet för 
flygtrafiktjänster. Transport- och kommunikationsverket ska ge aktörerna tillfälle att avge ut-
låtande om framställningen och verket ska lämna in den till Europeiska kommissionen för 
granskning. Efter utlåtandena och Europeiska kommissionens godkännande ska Transport-
och kommunikationsverket fastställa avgifterna och informera Europeiska kommissionen om 
dem.

Leverantören av flygtrafikledningstjänst ska fastställa avgifterna för flygtrafiktjänst till den 
del de inte fastställs i enlighet med 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska också övervaka att de avgifter som tas ut av den 
statliga och den militära luftfarten är skäliga och att 112 § iakttas vid prissättningen.

113 §

Certifikat, behörighetsbevis, behörigheter, godkännanden och medicinska intyg för flygtrafik-
tjänstpersonal

Flygledare och flygledarelever som utför flygkontrolluppgifter ska ha
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1) av Transport- och kommunikationsverket beviljat eller godkänt certifikat, de behörigheter 
och godkännanden som krävs för uppgiften samt ett av en auktoriserad flygläkare, ett flygme-
dicinskt centrum eller Transport- och kommunikationsverket beviljat medicinskt intyg, eller

2) ett i en främmande stat utfärdat certifikat, de behörigheter och godkännanden som krävs 
för uppgiften samt ett medicinskt intyg, vilka erkänns i Finland i enlighet med internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland.

AFIS-personal som tillhandahåller flyginformationstjänster på en flygplats ska ha
1) av Transport- och kommunikationsverket beviljat eller godkänt certifikat, de behörigheter 

och godkännanden som krävs för uppgiften samt ett medicinskt intyg,
2) ett i en främmande stat utfärdat certifikat eller motsvarande tillstånd, som Transport- och 

kommunikationsverket utifrån sin konsekvensbedömning godkänner som ett finskt tillstånd 
efter lokal utbildning,

3) ett medicinskt intyg som erkänns i Finland i enlighet med internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland, eller

4) ett certifikat som avses i 1 mom.
Transport- och kommunikationsverket meddelar de närmare föreskrifter som förutsätts för 

flygsäkerheten utifrån de standarder som avses i Chicagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den samt utifrån 
Eurocontrols bestämmelser, kompletterade med undantag och tillägg av geografiska, klimato-
logiska och trafikmässiga skäl eller för att samordna internationell praxis med förhållandena i 
Finland, i fråga om certifikat, behörigheter, behörighetsbevis, godkännanden och medicinska 
intyg som krävs av flygledare, flygledarelever och AFIS-personal.

114 §

Utbildning av flygtrafiktjänstpersonal

För tillhandahållande av utbildning som gäller certifikat för AFIS-personal krävs godkän-
nande av Transport- och kommunikationsverket. Ett godkännande ska beviljas en sökande 
som har den yrkeskunniga personal som krävs för uppgifterna samt behövliga utbildningsloka-
ler och utbildningshjälpmedel, ett utbildningsprogram och ett kvalitetssystem. Transport- och 
kommunikationsverket övervakar verksamheten inom de organisationer som ger utbildning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om utbildningen av 
och behörigheten för den tekniska personal inom flygtrafiktjänst som arbetar i uppgifter som 
hänför sig till flygsäkerheten för flygtrafiktjänstens operativa system. När Transport- och 
kommunikationsverket bereder föreskrifterna ska det beakta de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen samt kraven i Europeiska unionens lagstiftning.

Transport- och kommunikationsverket godkänner behörighetssystemet för den tekniska per-
sonalen inom flygtrafiktjänsten. Ett godkännande ska beviljas, om systemet uppfyller de krav 
som ställts utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen och 
utifrån Eurocontrols normer och rekommendationer. Transport- och kommunikationsverket 
ska övervaka verksamheten för den som ansvarar för behörighetssystemet.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på flygsäkerheten meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket, utifrån de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonvention-
en och utifrån Europeiska unionens lagstiftning, närmare föreskrifter om utbildningsorganisat-
ionerna enligt 1 mom. i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet,
2) utbildningsprogram, arbetsmetoder, kvalitetssystem och anvisningar.
Bestämmelser om administrativa påföljder i samband med tillsyn över godkännanden som 

gäller utbildningsorganisationer finns i 14 kap.

115 §

RP 61/2018 rd



433

Insamling av uppgifter som gäller förverkligandet av målen för det gemensamma europeiska 
luftrummet

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna av leveran-
tören av flygtrafiktjänst och försvarsmakten få de behövliga uppgifter som det enligt de för-
ordningar av Europeiska unionen som avses i 105 § behöver för bedömning av hur målen för 
det gemensamma europeiska luftrummet har förverkligats och för rapportering om dem till 
Europeiska kommissionen.

116 §

Upptagningar inom flygtrafiktjänsten

Leverantörer av flygtrafiktjänster ska se till att lägesbilder av trafiken och flygtrafiktjänstens 
tele- och radiokommunikation upptas och förvaras så att de är skyddade mot oberättigad in-
syn.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om upptagningssätt 
och bevaringstider för upptagningarna med beaktande av behoven av att utreda luftfartsolyck-
or, tillbud och händelser, den upptagningsteknik som används och motsvarande omständighet-
er. Uppgifter om färdplan och lägesbild kan trots Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) utlämnas till en cell för luftrumsplanering och en leverantör av flygtra-
fikledningstjänst i en annan stat eller organisation, om internationella standarder och internat-
ionell praxis kräver detta, dock med beaktande av försvarets behov. Till den del upptagningar-
na innehåller personuppgifter, ska i fråga om insamling, registrering, lagring och avförande av 
uppgifter tillämpas kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Leverantören av flygtra-
fiktjänst ska minst vart femte år bedöma behovet att avföra uppgifter ur registret.

Om inte något annat följer av annan lagstiftning, får upptagningarna användas uteslutande 
för undersökning av olyckor, tillbud och motsvarande situationer och för flygtrafiktjänstleve-
rantörens eget flygsäkerhetsarbete. Upptagningar av lägesbilder av trafiken får dessutom an-
vändas för miljökonsekvensbedömning och planering av luftrummet.

118 §

Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud

Transport- och kommunikationsverket ska underrättas om olyckor och allvarliga tillbud 
inom civil luftfart.

Bestämmelser om rapportering av olyckor och tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 
lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Bestämmelser om anmälan av ärenden som hänför sig till sjöräddningslagens tillämpnings-
område till sjöräddningens ledningscentral finns i sjöräddningslagen (1145/2001).

120 §

Undersökning som ordnas av Transport- och kommunikationsverket
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Transport- och kommunikationsverket undersöker andra med civil luftfart förknippade till-
bud och händelser än de som avses i 119 §, om undersökningen behövs för att främja flygsä-
kerheten.

Transport- och kommunikationsverket kan anlita utomstående experter vid undersökningen.

121 §

Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart

Statsrådet utser en leverantör av flygtrafikledningstjänst som sörjer för att efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart ordnas.

Statsrådet tillsätter en delegation som samordnar samarbetet mellan leverantören av efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart och olika myndigheter.

Transport- och kommunikationsverket
1) meddelar utifrån standarderna om efterspanings- och räddningstjänst för luftfart i Chi-

cagokonventionen föreskrifter om förfaranden och praxis som tillämpas i efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart,

2) övervakar att denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av den samt internationella 
avtal iakttas vid efterspanings- och räddningstjänst för luftfart.

Utifrån den i 2 mom. avsedda delegationens arbete och de standarder som avses i 3 mom. 1 
punkten ska Transport- och kommunikationsverket samordna arbetsfördelningen mellan olika 
räddningsmyndigheter och leverantören när det gäller ordnandet av efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart samt meddela behövliga föreskrifter om efterspanings- och räddnings-
tjänst för luftfart. I detta arbete kan Transport- och kommunikationsverket som hjälp anlita 
den delegation som avses i 2 mom.

För uppdrag inom efterspanings- och räddningstjänst för luftfart betalas ersättning som mot-
svarar självkostnadsvärdet för tillhandahållandet av den. Närmare bestämmelser om ersätt-
ningen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg eller den som tjänstgör ombord på ett 
luftfartyg eller på en flygplats eller vid någon annan anläggning för luftfart ska delta i efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart och i flygräddningsövningar, om denne inte kan 
lägga fram ett giltigt hinder. För person- eller egendomsskador som under efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart vållats den som ålagts att delta i tjänsten ska av statens medel beta-
las ersättning enligt 5 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

122 §

Register över automatiska nödradiosändare

För inledande av efterspanings- och räddningstjänster ska Transport- och kommunikations-
verket föra ett register över automatiska nödradiosändare.

I registret över automatiska nödradiosändare ska följande uppgifter om luftfartyg införas:
1) namn och kontaktuppgifter avseende ägaren och operatören,
2) namn och kontaktuppgifter för andra som utsetts till kontaktpersoner i händelse av efter-

spaning och räddning,
3) den automatiska nödradiosändarens identifieringskod, som ska vara kodad med ett av 

Transport- och kommunikationsverket förutsatt protokoll enligt en sådan standard som avses i 
Chicagokonventionen, och uppgifter om sändarens tillverkning och typgodkännande,

4) den automatiska nödradiosändarens art,
5) tillverkaren och typen,
6) registreringsbeteckningen,
7) hemflygplatsen,
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8) det maximala passagerarantalet,
9) färgen,
10) radioutrustningen.
I registret över automatiska nödradiosändare får även införas andra uppgifter om luftfartyget 

enligt internationella standarder och internationell praxis.
Genom förordning av statsrådet får det vid behov utfärdas närmare bestämmelser om infö-

rande av uppgifter enligt 2 och 3 mom. i registret, om internationella förpliktelser som gäller 
Finland, allmänt använda internationella standarder, registrets syfte, genomförandet av rädd-
ningsverksamheten, den tekniska utvecklingen eller motsvarande omständigheter kräver det. 

Luftfartygets ägare och operatör ska underrätta den registeransvarige om sådana uppgifter 
som avses i denna paragraf och förändringar i dem och som inte ska anmälas till trafik- och 
transportregistret, och anmälan ska åtföljas av en utredning som är tillräcklig för att specifi-
cera och verifiera uppgifterna.

Personuppgifter ska avföras ur registret tre år efter utgången av det år då uppgifterna om ett 
luftfartygs automatiska nödradiosändare har avförts ur registret på begäran av luftfartygets 
ägare, innehavare eller operatör. Till övriga delar ska behovet av bevarande och avförande av 
personuppgifter i registret bedömas minst vart femte år från det att de infördes.

Uppgifter ur registret över automatiska nödradiosändare får lämnas ut endast till myndighet-
er som avses i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet för fullgörande av 
uppgifter som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.

124 §

Borttransport av vrak

Efter att ha hört undersökningsmyndigheten kan Transport- och kommunikationsverket före-
lägga ägaren, innehavaren eller operatören att bortskaffa ett luftfartyg, en del av luftfartyget 
eller gods som har funnits ombord på luftfartyget från olycks- eller undersökningsplatsen.

126 §

Rapporteringssystem

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för och driver ett rapporteringssystem enligt 
händelseförordningen till vilket obligatorisk och frivillig information om händelser rapporte-
ras.

Organisationer som är etablerade i Finland ska underrätta Transport- och kommunikations-
verket om sådan information om händelser som de samlat in i sitt eget system för frivillig rap-
portering.

Informationen om händelser ges in till Transport- och kommunikationsverket via en teknisk 
anslutning.

128 a §

Skyldighet att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikationsnät och informationssy-
stem

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska sörja för 
riskhanteringen i fråga om de kommunikationsnät och informationssystem som de använder.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma hur den riskhantering som avses i 1 
mom. påverkar säkerheten inom luftfarten. Leverantörer av flygtrafiktjänster samt sam-
hällsviktiga flygplatsoperatörer ska lämna Transport- och kommunikationsverket sådana upp-
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gifter som behövs för denna bedömning. Verket får ålägga en leverantör av flygtrafiktjänster 
eller en samhällsviktig flygplatsoperatör att vidta korrigerande åtgärder för att eliminera en be-
tydande risk för säkerheten inom luftfarten.

Närmare bestämmelser om när en flygplats ska betraktas som samhällsviktig utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

128 b §

Rapportering av informationssäkerhetshändelser

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska utan dröjsmål 
lämna Transport- och kommunikationsverket en anmälan om betydande informationssäker-
hetsrelaterade händelser som är riktade mot kommunikationsnät eller informationssystem.

Om det ligger i allmänt intresse att en händelse anmäls kan Transport- och kommunikat-
ionsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha 
hört den anmälningspliktiga, själv informera om saken.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de be-
rörda medlemsstaterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om när en händelse 
som avses i 1 mom. är betydande samt om innehållet i och utformningen av anmälan och hur 
den ska lämnas in.

129 §

Välavvägd strategi och införande av driftsrestriktioner

Förordningen om flygplatsbuller tillämpas på det sätt som avses i förordningen på luftfartyg 
som används inom civil luftfart. I enlighet med den välavvägda strategi som avses i artiklarna 
2 och 5 i förordningen om flygplatsbuller får flygtrafikbuller hanteras och begränsas genom 
driftsrestriktioner enligt artikel 2.6 i den förordningen endast efter det att andra åtgärder inom 
den välavvägda strategin har övervägts och analyserats.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa ett mål om minskat buller för flygplat-
sen. Transport- och kommunikationsverket ska också bedöma behovet av att införa en drifts-
restriktion enligt 1 mom. i enlighet med den välavvägda strategin och besluta om införandet.

Vid utförandet av de uppgifter som avses i 2 mom. ska Transport- och kommunikationsver-
ket höra flygplatsoperatören, de myndigheter som ansvarar för planläggning och markanvänd-
ningsplanering, den statliga myndighet som avses i 21 § 1 mom. i miljöskyddslagen och den 
kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 22 § i den lagen, flygbolagen, försvarsmakten 
och andra berörda parter. En samarbetsgrupp kan tillsättas för samarbetet mellan de olika be-
höriga myndigheterna och aktörerna.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om det mål om 
minskat buller för flygplatsen som Transport- och kommunikationsverket ska fastställa enligt 
2 mom. och om Transport- och kommunikationsverkets bedömning av behovet av driftsre-
striktioner för flygplatsen samt om underrättelser om driftsrestriktioner. Genom förordning av 
statsrådet får det också utfärdas närmare bestämmelser om den samarbetsgrupp enligt 3 mom. 
som ska samordna de behöriga myndigheternas och de olika aktörernas åtgärder och samar-
bete.

139 §

Nationella försäkringskrav
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Villkoren i en ansvarsförsäkring för ett finskt luftfartyg eller ett luftfartyg som används av 
en innehavare av finskt drifttillstånd, bruksflygtillstånd eller flygutbildningstillstånd får inte 
möjliggöra att försäkringen avbryts innan försäkringsperioden löper ut eller avbrottet anmäls 
till Transport- och kommunikationsverket.

I fråga om luftfartyg vars högsta godkända startmassa är 2 700 kilogram eller mindre och 
som används vid icke-kommersiell drift ska försäkringsbeloppet av den ansvarsförsäkring som 
krävs för personskador per passagerare uppgå till minst hälften av det allmänna minimiförsäk-
ringsskyddet för passagerare enligt artikel 6.1 i förordningen om luftfartsförsäkring, dock 
minst till det lägsta belopp som anges i den nämnda punkten och som gäller luftfartyg som av-
ses i detta moment.

För ett luftfartyg som används för grundläggande flygutbildning ska det i händelse av per-
sonskador för flygeleven och flyginstruktören tecknas en olycksfallsförsäkring för varje sitt-
plats där minimiförsäkringsbeloppet är minst tio procent av det allmänna minimiförsäkrings-
skydd för passagerare som avses i 2 mom. Försäkringsskyddet för flyginstruktören kan också 
ordnas genom olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

141 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats personer eller i personers verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov vidta åtgärder enligt 142–145 § i fråga 
om personer som har

1) flygcertifikat jämte behörigheter,
2) certifikat för underhållspersonal,
3) certifikat jämte behörigheter för flygtrafiktjänstpersonal,
4) medicinskt intyg,
5) certifikat för flygläkare,
8) godkännande för person som ger rangeringssignaler åt luftfartyg,
9) godkännande för säkerhetskontrollant,
10) godkännande för säkerhetsutbildare inom civil luftfart,
11) godkännande för validerare för luftfartsskydd i EU, eller
12) godkännande för utbildnings- eller flygorganisationens ansvariga person.
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för den enhet som ansvarar för polisverksamheten be-

hörig myndighet i fråga om godkännanden för säkerhetskontrollanter som beviljats polismän, 
kommendören för en gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektion behörig myndighet i fråga 
om godkännanden för säkerhetskontrollanter som beviljats gränsbevakningsmän och chefen 
för Tullens bevakningsavdelning eller av en av chefen utsedd person behörig myndighet i 
fråga om godkännande för säkerhetskontrollanter som beviljats tullmän.

143 §

Återkallande av tillstånd som beviljats personer eller förbud mot att bedriva verksamhet

Ett tillstånd som beviljats en i 141 § avsedd person och som är en förutsättning för verksam-
heten kan återkallas temporärt eller permanent eller personen kan förbjudas att verka i en upp-
gift som påverkar flygsäkerheten eller luftfartsskyddet, om personen

1) på grund av sjukdom eller handikapp eller av någon annan orsak som påverkar flygsäker-
heten inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillståndet,

2) vad kunskaper, färdigheter, utbildning eller erfarenhet beträffar inte längre uppfyller för-
utsättningarna för erhållande av tillståndet eller kraven uppgiften ställer,

3) trots en anmärkning eller varning fortsätter att bryta mot bestämmelserna eller föreskrif-
terna om luftfart,
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4) genom att i väsentlig grad eller upprepade gånger bryta mot bestämmelserna eller före-
skrifterna om luftfart visar bristande vilja eller förmåga att följa dessa, eller

5) genom sin verksamhet i övrigt har visat sådan allmän likgiltighet gentemot bestämmelser 
eller föreskrifter att det ger anledning att misstänka att personen inte förmår eller vill följa be-
stämmelser och föreskrifter som är av väsentlig betydelse för säkerheten.

Ett verksamhetsförbud som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller till dess att villkoren för 
erhållande av tillståndet eller verksamheten uppfylls. Ett återkallande av tillstånd enligt 3–5 
punkten i det momentet bestäms för viss tid avvägd enligt hur allvarlig förseelsen är eller tills 
vidare.

En tillståndshavare kan förbjudas att bedriva den verksamhet som tillståndet berättigar till, 
om Transport- och kommunikationsverket prövar eller behandlar ett ärende som kan leda till 
ett återkallande enligt 1 mom. eller återkallande av ett medicinskt intyg enligt 144 §. Förbudet 
gäller högst till dess att ärendet har avgjorts. Ett återkallande av tillstånd antecknas bland den 
berördas uppgifter i certifikatregistret.

146 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som beviljats organisationer eller i anmälningspliktig verk-
samhet

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov vidta åtgärder enligt 147–149 §, om 
det är fråga om

1) en organisation som svarar för luftvärdighet,
2) ett flygmedicinskt centrum,
3) en konstruktions-, tillverknings- eller underhållsorganisation,
4) en utbildningsorganisation för underhållspersonal,
8) en anordnare av flyguppvisning eller flygtävling,
9) en flygplatsoperatör,
10) en säkerhetsgodkänd speditör, en känd avsändare eller en säkerhetsgodkänd leverantör,
11) en godkänd transportör av flygfrakt eller flygpost till Europeiska unionen från ett tredje-

lands flygplats,
12) en leverantör av flygtrafiktjänst,
13) en utbildningsorganisation för flygtrafiktjänstpersonal,
15) en innehavare av ett flyghindertillstånd enligt 158 §.

148 §

Ändring, begränsning och återkallande av tillstånd som beviljats organisationer samt förbud 
mot och begränsning av den verksamhet som tillståndet eller anmälan avser

Transport- och kommunikationsverket kan ändra eller begränsa ett tillstånd enligt denna lag 
som beviljats en organisation, återkalla tillståndet eller temporärt förbjuda den verksamhet 
som tillståndet avser, om

1) det finns grundad anledning att misstänka att den som bedriver verksamhet enligt tillstån-
det inte förmår bedriva sin verksamhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningar för beviljande av tillståndet inte längre finns och fel eller brister i förut-
sättningarna inte rättas inom utsatt tid,

3) tillståndshavaren i väsentlig grad låter bli att iaktta tillståndsvillkoren eller andra bestäm-
melser och föreskrifter som gäller den verksamhet som tillståndet avser

4) tillståndshavaren trots anmärkning eller varning fortsätter verksamheten i strid med till-
ståndsvillkoren eller fortsätter att bryta mot andra föreskrifter som gäller verksamheten, eller
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5) tillståndshavaren inte iakttar det luftfartsavtal som trafiktillståndet grundar sig på eller 
andra internationella förpliktelser.

Ett tillstånd kan återkallas endast om en påföljd som är lindrigare för organisationen inte kan 
anses vara tillräcklig med hänsyn till de samlade omständigheter som framgår av ärendet.

Transport- och kommunikationsverket kan tills vidare eller för viss tid förbjuda en verksam-
het för vilken det enligt denna lag eller en i denna lag angiven EU-förordning inte behövs till-
stånd men för vilken en anmälan måste göras och

1) det finns grundad anledning att misstänka att den i anmälan avsedda verksamhetsutövaren 
inte förmår bedriva sin verksamhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningarna för att bedriva anmälningspliktig verksamhet inte längre föreligger och 
fel eller brister i förutsättningarna inte rättas inom utsatt tid,

3) verksamhetsutövaren i väsentlig grad låter bli att iaktta de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller den verksamhet som anmälan avser,

4) verksamhetsutövaren trots anmärkning eller varning fortsätter att bryta mot de bestäm-
melser och föreskrifter som gäller den verksamhet som anmälan avser.

150 §

När förfaller ett drifttillstånd, tillstånd att flyga eller trafiktillstånd

Ett drifttillstånd, tillstånd att flyga och trafiktillstånd förfaller, om
1) tillståndshavaren inte har börjat utöva trafikrättigheterna i enlighet med villkoren i sitt tra-

fiktillstånd,
2) tillståndshavaren upphör med eller avbryter sin flygverksamhet och inte, inom en tidsfrist 

på minst sex månader som Transport- och kommunikationsverket bestämmer, visar att till-
ståndshavaren fortfarande uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna 
för erhållande av tillstånd eller att trafikavbrottet beror på sådana exceptionella omständighet-
er som trafiktillståndshavaren inte har kunnat påverka, eller

3) de förutsättningar som föreskrivits för erhållande av tillstånd inte längre finns och till-
ståndshavaren inte avhjälper bristerna inom en tidsfrist på minst en månad som Transport- och 
kommunikationsverket bestämmer.

151 §

Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett åläggande eller förbud som det har 
meddelat med stöd av denna lag eller en förordning av Europeiska unionen med vite eller hot 
om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

152 §

Upprätthållande av yrkeskunskap

Anställda hos Transport- och kommunikationsverket för vilkas uppgifter gäller särskilda 
krav på upprätthållande av yrkesskicklighet kan upprätthålla sin yrkesskicklighet genom att i 
bisyssla arbeta hos någon som bedriver luftfartsverksamhet. I fråga om sådant arbete och om 
villkoren för det avtalas särskilt mellan verket, den anställda och den berörda verksamhetsutö-
varen.
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Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) om jäv för en i 1 
mom. i denna paragraf avsedd person när ärenden som gäller en i det momentet avsedd verk-
samhetsutövare behandlas inom Transport- och kommunikationsverket tillämpas inte på till-
synen över flygtrafiktjänsten eller på beslutsfattandet som gäller den.

153 §

Myndigheters rätt att få information och utföra inspektioner

De som bedriver luftfartsverksamhet liksom luftfartygs ägare, innehavare eller operatörer 
samt de som utför uppgifter som påverkar flygsäkerheten ska, till den del de förfogar över el-
ler har tillgång till informationen, på begäran av Transport- och kommunikationsverket trots 
sekretessbestämmelserna lämna verket följande upplysningar för tillsynen över luftfartsverk-
samheten:

1) uppgifter om luftfartyg och trafiken med dem, inbegripet upptagningar av lägesbilder,
2) upptagningar från flygtrafiktjänsten, efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart samt 

luftfartygens telefon- och radiokommunikation,
3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter som behövs med tanke på flygsäkerheten,
4) uppgifter om verksamhetsutövarens verksamhet, ekonomi och försäkringar,
5) uppgifter som är relevanta med tanke på tillsynen över att passagerarnas rättigheter till-

godoses,
6) de ansvariga personernas namn, personbeteckning och kontaktuppgifter.
Transport- och kommunikationsverket har rätt att på begäran få för utförandet av de uppgif-

ter som avses i denna lag behövlig information av
1) passagerarna,
2) dem som hör till personalen på ett luftfartyg,
3) dem som innehar varor som transporteras i ett luftfartyg.
Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Tullen få 

behövliga uppgifter för förfaranden för godkännande av sådana säkerhetsgodkända speditörer 
och kända avsändare som avses i 146 §.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att för utförandet av de uppgifter som avses i 
denna lag och för tillsynen över efterlevnaden av lagen och Europeiska unionens förordningar

1) få tillträde till luftfartyg och andra platser där luftfartsverksamhet bedrivs, dock inte till 
utrymmen som används för boende av permanent natur,

2) även i övrigt granska verksamheten hos dem som bedriver luftfartsverksamhet.
Flygplatsoperatören samt företag som bedriver verksamhet på flygplatsen och andra sam-

manslutningar som omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om skyddsregler är 
skyldiga att utan dröjsmål tillåta att tjänstemän som bemyndigats av kommissionen samt 
Transport- och kommunikationsverket utför kontroller som gäller tillämpningen av förord-
ningen om skyddsregler och av de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med 
stöd av den.

Vid de inspektioner och granskningar som utförs för tillsynen över efterlevnaden av denna 
lag och verkställigheten av den ska Transport- och kommunikationsverket och andra myndig-
heter som avses i denna paragraf iaktta bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen.

154 §

Rätt att få handräckning

Transport- och kommunikationsverket har rätt att för utförande av de uppgifter som åligger 
det få handräckning av polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och försvarsmakten.

Flygplatsoperatören har rätt att för återtagande av flygplatsens behörighetskort och passer-
kort för fordon få handräckning av polisen.
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155 §

Tillsynsregister

Över de tillstånd, rättigheter och godkännanden som Transport- och kommunikationsverket 
har utfärdat med stöd av denna lag förs register. I fråga om registren tillämpas lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning) samt 2 kap. i denna lag.

156 §

Besättningskort

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan luftfartygens besättning ett be-
sättningskort. Till ansökan ska fogas en försäkran av innehavaren av operativ licens om att sö-
kanden är anställd hos innehavaren.

För att ett besättningskort ska beviljas och gälla krävs det att
1) sökanden som medlem av besättningen på ett luftfartyg är anställd hos en innehavare av 

en operativ licens som beviljats av Transport- och kommunikationsverket,
2) sökanden uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillträde till flygplatsens flygsida 

enligt 102 §.
Innehavare av operativ licens ska underrätta Transport- och kommunikationsverket när an-

ställningen för den som innehar besättningskort upphör.

157 §

Föreskrifter och beslut om miljökonsekvenserna av luftfart

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter och fatta beslut om flyg- och 
underhållsverksamhet, om det behövs för att minska eller förhindra buller från luftfartyg eller 
andra skadliga miljökonsekvenser eller för att medge i internationell praxis tillåtna undantag. 
Transport- och kommunikationsverket ska beakta den välavvägda strategi som avses i 129 §.

Föreskrifterna och besluten kan gälla
1) tid och sätt för användning av andra än i förordningen om flygplatsbuller avsedda flyg-

platser och antalet starter och landningar,
2) begränsning eller förbud under bestämda tider när det gäller testningar som hänför sig till 

underhållet,
3) begränsning av användningen av exceptionellt bullersamma flygplan,
4) förbud mot att efter en övergångstid använda en godkänd flygplanstyp.

158 §

Flyghinder

En mast, ett vindkraftverk, en lyftkran, en belysningsanläggning, en radioanläggning eller 
någon annan anordning, en byggnad, en konstruktion eller ett märke får inte sättas upp, utfor-
mas eller riktas så att den eller det av misstag kan förväxlas med anläggningar eller märken 
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som tjänar luftfarten. En konstruktion eller anordning får inte heller vare sig störa anläggning-
ar som tjänar luftfarten eller flygtrafiken eller i övrigt äventyra flygsäkerheten.

För att anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken som eventuellt kan medföra 
förväxling, störningar eller risker enligt 1 mom. ska få sättas upp krävs ett flyghindertillstånd, 
om hindret

1) reser sig högre än 10 meter över mark- eller vattenytan och är beläget inom en sådan rek-
tangel runt en flygplats, en flygplats för lätta luftfartyg eller en bana på en reservlandnings-
plats vars långsidor är på 500 meters avstånd från banans centrumlinje och kortsidor på 2 500 
meters avstånd utåt från bantrösklarna,

2) reser sig högre än 30 meter över mark- eller vattenytan och är beläget utanför ett område 
som avses i 1 punkten men på högst 45 kilometers avstånd från referenspunkten för en trafik-
flygplats som avses i 75 §,

3) reser sig högre än 30 meter över mark- eller vattenytan och är beläget utanför ett område 
som avses i 1 punkten men på högst 12 kilometers avstånd från reservlandningsplatsens refe-
renspunkt eller referenspunkten för någon annan flygplats än en trafikflygplats som avses i 75 
§,

4) reser sig högre än 60 meter över mark- eller vattenytan och är beläget utanför de områden 
som avses i 1–3 punkten,

5) genomtränger hinderbegränsande ytor, eller
6) inverkar på hinderfrihetshöjden när det gäller flygförfarandena.
Flyghindertillstånd behövs inte för anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken 

som sätts ut av eller på uppdrag av flygplatsoperatören.
Transport- och kommunikationsverket kan befria ett hinder enligt 2 mom. från tillstånds-

plikt, om hindret inte påverkar flygplatsernas hinderbegränsande ytor eller flygförfarandena 
eller om hindret är beläget i omedelbar närhet av ett befintligt hinder. Transport- och kommu-
nikationsverket får meddela närmare föreskrifter om konstruktionen för sådana hinder eller 
andra motsvarande tekniska aspekter.

Tillstånd att sätta upp anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken enligt 2 mom. 
ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket. Ansökan om flyghindertillstånd ska åt-
följas av ett utlåtande av den berörda leverantören av flygtrafikledningstjänst och när det gäl-
ler vindkraftverk på havsområden också av ett utlåtande av Gränsbevakningsväsendet. Om 
inte flygsäkerheten äventyras, kan Transport- och kommunikationsverket ge tillstånd att sätta 
upp anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken enligt 2 mom. Tillstånd ska beviljas, 
om den olägenhet det planerade hindret medför för flygtrafikens smidighet kan minskas med 
till buds stående planeringskriterier för flygförfarandet så att hindret inte medför oskälig olä-
genhet för flygplatsoperatören eller försvårar smidig flygtrafik. Flyghinder ska markeras i en-
lighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. 

Den som ansvarar för ett flyghinder ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommuni-
kationsverket eller den som verket utsett om förändringar som gäller hindret och ändringar i 
sina kontaktuppgifter.

159 §

Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten

Verksamhet som äventyrar flygtrafiken eller stör smidig flygtrafik är förbjuden. En leveran-
tör av flygtrafikledningstjänst ska på förhand informeras om verksamhet som eventuellt kan 
äventyra flygsäkerheten eller påverka smidig flygtrafik, så att leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst kan bedöma om den planerade verksamheten kan genomföras utan att den äventy-
rar flygsäkerheten eller stör smidig flygtrafik. Om den planerade verksamheten inte med de 
resurser leverantören av flygtrafikledningstjänst förfogar över skäligen kan kombineras med 
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luftfart på ett säkert och smidigt sätt, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda eller 
begränsa verksamheten eller ställa villkor för den.

160 §

Beredskap för undantagsförhållanden och störningar

Följande innehavare av ett i Finland beviljat tillstånd eller godkännande som berättigar till 
luftfartsverksamhet ska förbereda sig för undantagsförhållanden genom att delta i beredskaps-
planering och genom att på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhål-
landen och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden:

1) en i 35 § avsedd organisation som svarar för luftvärdighet och på vilken en drifttillstånds-
havare överfört de uppgifter som avses i 34 § 1 mom.,

2) en innehavare av ett drifttillstånd som avses i artikel 2 i EASA-förordningen,
3) en innehavare av ett intyg över godkännande av trafikflygplats som avses i 82 §,
4) en leverantör av flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst som statsrådet utsett med 

stöd av 108 §.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska flygplatsoperatörerna och leverantörerna av flygtra-

fikledningstjänst och flygvädertjänst förbereda sig på att sörja för att verksamheten fortgår så 
störningsfritt som möjligt även under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 
punkten i beredskapslagen och vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen föreskrivs om statsrådets och ministeriernas behörighet 
får närmare bestämmelser om ordnandet av beredskapsplanering som behövs för förberedelser 
för undantagsförhållanden och därmed jämförbara störningar under normala förhållanden ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att 
denna paragraf och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

161 §

Överföring av uppgifter på en myndighet i en främmande stat

Om ett finskt luftfartyg med stöd av ett hyresavtal eller något annat liknande avtal används 
av en operatör som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sin bonings- eller hemort i en 
annan stat, kan Transport- och kommunikationsverket i fråga om enstaka luftfartyg och fjärr-
styrningsplatser och deras besättning, enligt överenskommelse med den främmande staten, 
överföra uppgifter som Transport- och kommunikationsverket ska utföra enligt 3 och 4 kap. 
samt enligt 53 och 55 § på en myndighet i den staten.

166 §

Hindrande av luftfartyg från att starta av andra orsaker

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda en flygning och hindra ett luftfartyg 
från att starta, om

1) det finns anledning att misstänka att luftfartyget när det ska anträda en flygning, inte är 
luftvärdigt eller på behörigt sätt bemannat,

2) det finns anledning att misstänka att bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter om 
flygningen som meddelats med stöd av den i övrigt inte har iakttagits,

3) luftfartygets drift är förbjuden enligt internationella förpliktelser som är bindande för Fin-
land eller enligt Europeiska unionens lagstiftning eller luftfartyget omfattas av någon annan 
driftsbegränsning, eller luftfartygets ägare eller någon annan person som ansvarar för luftfar-
tygets drift har meddelats näringsförbud,
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4) det med stöd av denna lag i övrigt är förbjudet att använda luftfartyget för luftfart.
De åtgärder som behövs för att hindra ett luftfartyg från att starta ska dimensioneras och ge-

nomföras så att de inte äventyrar liv eller hälsa eller skadar parkerade luftfartyg.
Flygplatschefen, de som är anställda hos flygplatsoperatören samt de som sköter uppgifter 

inom flygtrafiktjänsten eller underhålls- eller marktjänstorganisationen har rätt att på begäran 
av Transport- och kommunikationsverket ge den hjälp som behövs för att hindra ett luftfartyg 
från att starta.

De personer som avses i 3 mom. har rätt att hindra ett luftfartyg från att starta, om det är up-
penbart att de bristfälligheter som avses i 1 mom. allvarligt kan äventyra flygsäkerheten. 
Transport- och kommunikationsverket ska då utan dröjsmål underrättas om att luftfartyget har 
hindrats från att starta. Transport- och kommunikationsverket ska vidta de åtgärder som saken 
kräver. I fråga om tillåtna åtgärder för hindrande av start gäller 2 mom.

Gränsbevakningsmyndigheten har rätt att hindra ett luftfartyg från att starta, om det finns an-
ledning att misstänka att en person som brutit mot föreskrifter om inresa eller utresa finns om-
bord på luftfartyget.

167 §

Ingripande i ett luftfartygs färd

När allmän ordning och säkerhet kräver det kan Transport- och kommunikationsverket och, 
i sådana fall där det behövs omedelbart ingripande, flygplatsens flygkontroll, områdeskontrol-
len och flygplatschefen vid en flygplats som ansvarar för flygtrafikledningstjänster eller en 
ställföreträdare som flygplatschefen förordnat samt, av skäl som är nödvändiga för upprätthål-
lande av allmän ordning och säkerhet samt för utförandet av räddningsuppgifter eller när sä-
kerheten vid viktiga statliga evenemang ska tryggas, en militärmyndighet eller polisen eller, 
av skäl som är nödvändiga för upprätthållande av gränssäkerheten och utförande av sjörädd-
ningsuppdrag, en gränsbevakningsman förbjuda ett luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg 
att landa, kräva identifiering, bestämma flygriktningen och flyghöjden eller på något annat sätt 
ingripa i luftfartygets färd. Om ett luftfartyg beordras att landa, ska den flygplats som anvisas 
för landningen vara lämplig för att den aktuella typen av luftfartyg ska kunna landa tryggt.

I fråga om ingripande i ett luftfartygs färd på grund av tullövervakning och på grund av 
övervakning eller tryggande av den territoriella integriteten föreskrivs särskilt.

168 §

Ingripande i ett luftfartygs färd i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I syfte att förhindra att en i 4 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) av-
sedd allmänfarlig smittsam sjukdom sprids får Transport- och kommunikationsverket via leve-
rantören av flygtrafikledningstjänster beordra ett luftfartyg att landa på en sådan flygplats där 
det finns beredskap att vidta åtgärder enligt artikel 20 i Världshälsoorganisationens internat-
ionella hälsoreglemente (2005) (FördrS 51/2007) och enligt bilaga 1 till hälsoreglementet 
(flygplats för medicinska undersökningar).

I enskilda fall där det förutsätts omedelbart ingripande får social- och hälsovårdsministeriet 
fatta ett beslut enligt 1 mom. i stället för Transport- och kommunikationsverket.

Om inte något annat följer av flygsäkerheten, ska luftfartyget landa på flygplatsen för medi-
cinska undersökningar i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets order enligt 1 
mom. eller social- och hälsovårdsministeriets beslut enligt 2 mom.

Bestämmelser om flygplatser för medicinska undersökningar utfärdas genom förordning av 
statsrådet.
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170 §

Nedsatt funktionsförmåga

Uppgifter ombord på luftfartyg eller glidare eller andra anordningar som används för luftfart 
eller sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten får inte utföras 
av den som till följd av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller som har använt 
något annat berusningsmedel så att det i hans eller hennes organism finns en konstaterbar 
mängd av ämnet.

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller utföras av en person som på grund av sjukdom eller 
trötthet eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra uppgiften utan att äventyra flygsä-
kerheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller också åtgärder som direkt hänför sig till förberedelse 
av flygningar.

Om kravnivån på verksamheten förutsätter det ställer försvarsmakten vid behov striktare 
krav för militär luftfart än vad som föreskrivs i 1–3 mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de krav som ställs på 
sinnesfunktionerna samt om sådana sjukdomar, skador och andra slag av nedsättning av funkt-
ionsförmågan som påverkar möjligheterna att utföra en arbetsuppgift eller andra liknande 
egenskaper som försämrar möjligheterna att utföra i 1–3 mom. avsedda uppgifter samt om be-
dömningen av dessa.

Bestämmelser om inteckning i luftfartyg finns i lagen om inteckning i luftfartyg (211/1928).

172 §

Luftfartsstatistik

Transport- och kommunikationsverket svarar för luftfartsstatistiken. Vid utförandet av upp-
gifter med anknytning till statistik följer Transport- och kommunikationsverket bestämmelser-
na i statistiklagen (280/2004).

De som nämns i 153 § 1 mom. ska trots sekretessbestämmelserna på begäran av Transport-
och kommunikationsverket lämna verket statistiska upplysningar om sin verksamhet.

173 §

Internationella avtal

Transport- och kommunikationsverket deltar i egenskap av finsk luftfartsmyndighet i bered-
ningen av internationella tekniska luftfarts-, luftfartssäkerhets- och samarbetsavtal om civil 
luftfart.

178 §

Luftfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § 5 mom. och som gäller luftfar-

tyg eller anordningar, sportfallskärmar, flygskärmar, modellflygplan eller förare av sådana,
2) använder ett luftfartyg eller överlåter luftfartyg till någon annan för luftfart i strid med 10 

§,
3) bryter mot ett i 11 § avsett förbud som gäller områden där luftfart är inskränkt eller en i 

den paragrafen avsedd begränsning som gäller farliga områden,
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4) för luftfart använder ett luftfartyg som inte på tillbörligt sätt har märkts med de beteck-
ningar som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten eller 16 § 2 mom. eller med motsvarande utländska 
beteckningar eller som är försett med felaktiga beteckningar,

5) försummar anmälningsplikten enligt 20 § eller 36 § 2 mom.,
6) använder ett luftfartyg eller överlåter ett luftfartyg till någon annan för luftfart i strid med 

34 § 2 mom. eller motsvarande bestämmelser om luftvärdighetsförvaltning i Europeiska un-
ionens förordningar,

7) utan godkännande utför ett arbete för vilket det krävs godkännande enligt 42 § eller enligt 
bestämmelserna om konstruktion, tillverkning och underhåll i EASA-förordningen och i de 
förordningar som kommissionen antagit med stöd av den,

8) använder ett luftfartyg som inte stämmer överens med de föreskrifter som meddelats med 
stöd av 44 §,

9) bryter mot sökandens eller tillståndshavarens skyldighet enligt 49 § att anmäla omstän-
digheter som inverkar på behörigheten,

10) bryter mot luftfartygets eller anordningens befälhavares, besättningsmedlemmarnas eller 
spanarens skyldigheter enligt 57 § som avser förberedelse och genomförande av flygningar,

11) bryter mot passagerarnas skyldigheter enligt 59 §,
13) bedriver verksamhet som avses i 70 eller 72 § utan det tillstånd eller den anmälan som 

krävs eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd eller mot bestämmelserna och föreskrif-
terna för sådan anmälningspliktig verksamhet,

14) för start eller landning använder andra än enligt 76 § tillåtna flygplatser eller områden,
15) driver en flygplats utan sådant intyg över godkännande av trafikflygplats som avses i 82 

§ eller utan sådant tillstånd till drift som avses i 84 § eller bryter mot villkoren enligt ett sådant 
intyg eller tillstånd,

16) bryter mot en skyldighet enligt 88 § eller mot ett förbud eller en begränsning som gäller 
användningen av flygplatsen och som meddelats av flygplatsoperatören eller av Transport-
och kommunikationsverket,

17) bryter mot förbudet i 100 § 1 mom. att röra sig eller vistas på vissa områden på flygplat-
ser,

18) för att flyga över riksgränsen använder något annat än ett gränsövergångsställe som av-
ses i 12 § i gränsbevakningslagen (578/2005),

19) utan tillstånd enligt 123 § 1 mom. flyttar ett sådant luftfartyg eller en del av ett luftfartyg 
eller gods som avses i det momentet,

20) förfar i strid med artikel 16.9 i händelseförordningen,
21) bryter mot de föreskrifter om miljökonsekvenser av luftfart som avses i 157 §,
22) bryter mot ett i 158 § avsett förbud som gäller anordningar, byggnader, konstruktioner 

eller märken eller en i den paragrafen avsedd skyldighet som gäller sökande av flyghindertill-
stånd, märkning av flyghinder och anmälan om förändringar,

23) bryter mot den i 159 § avsedda begränsning om vilken bestäms närmare i Transport- och 
kommunikationsverkets föreskrifter eller i beslut om förbud,

24) bryter mot ett förbud eller ett föreläggande enligt 167 § 1 mom. som avser ingripande i 
ett luftfartygs färd, ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för 
luftfartsförseelse dömas till böter.

179 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 178 § är ringa eller de administrativa påföljder som gärningen med-
för för gärningsmannen kan anses vara tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gärningen är, 
behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.
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När en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., får Transport- och kommunikat-
ionsverket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

180 §

Hörande av Transport- och kommunikationsverket och Försvarsmakten

Innan beslut fattas om väckande av åtal som gäller en gärning som avses i detta kapitel ska 
åklagaren ge Transport- och kommunikationsverket tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

När domstolen behandlar ett mål som gäller en gärning enligt detta kapitel ska den ge 
Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört.

Om det är fråga om militär luftfart ska åklagaren och domstolen höra Försvarsmakten.

181 §

Ändringssökande

Beslut som gäller återkallande eller begränsning av tillstånd, bevis, godkännande, utseende 
och medicinsk lämplighet samt ålägganden och förbud som Transport- och kommunikations-
verket har meddelat med stöd av Europeiska unionens förordningar får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsären-
den ( / ).

I följande beslut, som fattats av någon annan än en myndighet, får omprövning begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket:

1) i 40 § avsedda beslut om granskningsbevis avseende luftvärdighet som fattas av organi-
sationer som svarar för luftvärdighet,

2) i 47 § avsedda beslut om beviljande av kabinbesättningsintyg och godkännande för teck-
engivare, 

3) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av tillträde till flygplatsens flygsida och be-
hörighetsområden som fattas av flygplatsoperatören,

4) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av behörighetskort och passerkort för for-
don som fattas av flygplatsoperatören,

5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för flygtrafiktjänst, 
6) i 163 § avsedda beslut som fattas av behöriga organ och organisationer för sportflygverk-

samhet, 
7) i 164 § avsedda beslut som fattas av utomstående experter.
Omprövning av andra än i 1 mom. avsedda beslut som Transport- och kommunikationsver-

ket, Försvarsmakten eller den militära luftfartsmyndigheten har fattat får begäras hos den 
myndighet som fattat beslutet, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 1–4 
eller 6–7 punkten eller 3 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut som meddelats med an-
ledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 5 punkten får överklagas genom besvär 
hos marknadsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande eller begränsning av till-
stånd, bevis, godkännande, utseende och medicinsk lämplighet samt i ärenden som gäller
ålägganden och förbud som Transport- och kommunikationsverket meddelat får överklagas 
genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Andra beslut som förvaltningsdomstolen har meddelat får överklagas genom besvär endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Med undantag av beslut som gäller byggnadstillstånd ska beslutet iakttas trots ändringssö-
kande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
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———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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33.

Lag

om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) 23 § 

som följer:

23 §

Handräckning

Försvarsmakten, polisen, gränsbevakningsväsendet och Transport- och kommunikationsver-
ket är skyldiga att på begäran av finansministeriet i den utsträckning det är möjligt ge de till-
handahållare av tjänster som avses i 2 kap. handräckning för att säkerställa en störningsfri 
verksamhet inom säkerhetsnätets tjänsteproduktion.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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34.

Lag

om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 59 och 108 a §, sådana de lyder, 59 § delvis ändrad i lag ( / 

) och 108 a § sådan den lyder i lag 626/2017, som följer:

59 §

Skrotningsintyg och slutlig avregistrering av fordon

En insamlare eller behandlare ska ge fordonets innehavare ett skrotningsintyg efter att ha 
kontrollerat innehavarens rätt att överlämna fordonet för skrotning. Insamlaren eller behandla-
ren ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om skrotningen för att fordonet ska 
kunna avregistreras slutligt i trafik- och transportregistret. För avregistreringen tar Transport-
och kommunikationsverket ut en avgift av producenten. Bestämmelser om avgiftens belopp 
finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om avregistrering och skrotningsintyg får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

108 a §

Myndigheternas uppgifter vid genomförande av fartygsåtervinningsförordningen

Det regionförvaltningsverk som beviljar auktorisering enligt artikel 14 i fartygsåtervinnings-
förordningen är den behöriga myndighet som avses i artikel 3.1.11 i den förordningen.

Regionförvaltningsverket fattar ett skriftligt beslut i ett ärende som gäller fartygets återvin-
ningsplan enligt artikel 7.3 första stycket i fartygsåtervinningsförordningen.

Finlands miljöcentral och Transport- och kommunikationsverket samarbetar för att före-
bygga sådant kringgående och sådan överträdelse av fartygsåtervinningsförordningen som av-
ses i artikel 22 i den förordningen.

Finlands miljöcentral följer genomförandet av fartygsåtervinningsförordningen i Finland och 
fungerar vid behov som expertmyndighet när det är meningen att ett fartyg ska transporteras 
för nedmontering till en i artikel 15 i fartygsåtervinningsförordningen avsedd fartygsåtervin-
ningsanläggning i ett tredjeland.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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35.

Lag

om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013) 4, 6, 7, 9, 12–15 

och 17 §, 
av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ) samt 9 § sådan den lyder i lag 51/2018, 

som följer:

4 §

Behörig myndighet

Uppbörden av och tillsynen över tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sköts av 
Transport- och kommunikationsverket, som får utfärda närmare föreskrifter om betalningsför-
farandet och den bokföring som hänför sig till påförandet av tillsynsavgiften.

6 §

Påförande av avgiften

Efter utgången av varje avgiftsperiod ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjs-
mål påföra den avgift som för avgiftsperioden ska betalas för besiktningar och efterkontroller. 
Avgiften påförs genom att en faktura som grundar sig på de uppgifter som registrerats i trafik-
och transportregistret samt andra utredningar skickas till innehavaren av besiktningskoncess-
ionen.

Om en innehavare av besiktningskoncession inte har fått en faktura enligt 1 mom. senast den 
15 dagen i kalendermånaden efter avgiftsperioden, ska koncessionshavaren utan dröjsmål be-
gära en faktura av verket.

7 §

Betalning av avgiften

Avgiften för avgiftsperioden ska betalas senast på den förfallodag som bestämts i samband 
med debiteringen. Förfallodagen är 21 dagar efter det att avgiften har påförts.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften på förfallodagen eller har betalat den till ett 
lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikationsverket 
utan dröjsmål sända en betalningsuppmaning i fråga om det obetalda beloppet.

9 §

Avgiftsuppbörden
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I fråga om betalningsställen, kostnader för betalningar samt överföring till Transport- och 
kommunikationsverket av avgifter som mottagits av penninginrättningar tillämpas 9 och 11 § i 
lagen om skatteuppbörd (51/2018).

12 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. 
Omprövning av ett ärende som gäller påförande av avgift ska begäras inom tre år från in-
gången av kalendermånaden efter den månad då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter 
delfåendet av beslutet.

13 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Transport- och kommunikationsverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning 
får överklagas på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

15 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt på statens vägnar 
har den direktör vid Transport- och kommunikationsverket som ansvarar för administrativa 
ärenden. På statens vägnar kan dock besvär anföras endast om det för en enhetlig rättspraxis är 
av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen.

17 §

Informationsskyldighet

Den avgiftsskyldige ska på begäran för Transport- och kommunikationsverket eller en av 
verket förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och 
övriga för påförandet av avgifter och för övervakning nödvändiga uppgifter i begärd form.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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36.

Lag

om ändring av 6 § i containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i containerlagen (762/1998) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1296/2009, som 

följer:

6 §

Tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på vederbörande ministerium.

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas 
av Tullen, Gränsbevakningsväsendet, polisen och arbetarskyddsmyndigheterna samt av 
Transport- och kommunikationsverket, var och en inom sitt verksamhetsområde.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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37.

Lag

om ändring av lagen om förarexamensverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 2, 3, 3 a, 3 b, 7 b–7h, 11, 12 och 14–

16 §,
sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 706/2011, 3, 3 a, 7 c och 7 d § i lag 73/2015, 3 b § i 

lagarna 73/2015 och ( / ), 7 b och 7e–7 h § i lag 706/2011, 11 § i lagarna 1295/2009 och 
706/2011, 12 § i lag ( / ), 14 § i lag 989/2015, 15 § delvis ändrad i lagarna 607/2002 och 
1295/2009 samt 16 § i lag 1295/2009, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) förarexamensverksamhet skötseln av uppgifter som hänför sig till mottagandet av förar-

examina och till tillsynen över förarundervisningen samt till certifikat som berättigar till trans-
port av farliga ämnen, till mottagandet av körtillståndsprov och till tillsynen över utbildning 
för körtillstånd,

2) förarundervisningsverksamhet undervisning för erhållande av rätt att köra motordrivna 
fordon eller körtillstånd för transport av farliga ämnen samt annan verksamhet som ansluter 
sig till undervisningen,

3) förarexamensmottagare en offentlig eller privat serviceproducent med vilken Transport-
och kommunikationsverket har ingått avtal om förarexamensverksamhet och förarprövare den 
som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen,

4) ADR-körtillstånd det körtillstånd som avses i 11 b § i lagen om transport av farliga äm-
nen, förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov den som övervakar körprovstillfällen 
som hålls för beviljande av körtillstånd, granskar körtillståndsprov och fattar beslut om att ut-
färda certifikat och ADR-körtillståndsbeslut beslut om att bevilja körtillstånd.

3 §

Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet

Transport- och kommunikationsverket svarar för förarexamensverksamheten.
Förarexamensverksamheten ska ordnas så att en med tanke på trafiksäkerheten tillräcklig 

tillgång till förarexamenstjänster samt körtillståndsprovtjänster som är enhetliga, av god kvali-
tet och kostnadseffektiva tryggas i hela landet.

Trafikmiljön där körprov ordnas ska med hänsyn till den kategori som körprovet gäller vara 
tillräckligt mångsidig för att målen för förarexamen ska uppnås och färdigheterna hos den som 
avlägger körprovet ska kunna bedömas. Inom varje förarexamensmottagares verksamhetsom-
råde ska dock finnas möjlighet att avlägga förarexamen inom samtliga kategorier samt körtill-
ståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen. Antalet körprov som avläggs 
inom verksamhetsområdet ska vara tillräckliga inom respektive kategori för tryggande av ex-
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amensverksamhetens enhetlighet, kvalitet och utveckling. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om på vilka platser körprov kan avläggas.

3 a §

Skötsel av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift

Transport- och kommunikationsverket kan sköta förarexamensverksamheten genom att 
skaffa behövliga tjänster av offentliga eller privata serviceproducenter som är verksamma i 
Finland. En serviceproducent ska uppfylla kraven på mottagare av förarexamen. Underleve-
rantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som 
avses i denna paragraf ska utföras i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession 
(348/20071397/2016) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader.

Transport- och kommunikationsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgif-
tens omfattning och krav i anslutning till skötseln av den så att den personuppgiftsansvariges 
ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt uppfylls även i serviceproducentens verk-
samhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Transport- och kommuni-
kationsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga 
förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningsla-
gen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När service-
producenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

3 b §

Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet ska utöver vad som bestäms i 3 a § 3 mom. dessutom 
avtalas om

1) det område inom vilket förarexamensmottagaren sköter förarexamensverksamheten,
2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,
3) de förarexamenstjänster, körtillståndsprovtjänster och andra tjänster som ingår i förarex-

amensverksamheten samt de krav som de ställer på lokalerna, datakommunikationsförbindel-
serna, nivån på datasystemen och datasäkerheten, på anordningar och utrustning samt på verk-
samheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de uppgifter som ingår i förarexa-
mensverksamheten sköts på behörigt sätt samt att de personer som tar emot körprov för förar-
examen och körtillståndsprov för farliga ämnen har tillräcklig yrkesskicklighet,

5) det förfarande som ska iakttas när trafik- och transportregistret används och uppgifter re-
gistreras i detta samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten 
ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till examensverksamheten,
7) det förfarande som ska iakttas när avgiften för förarexamensprov och körtillståndsprov tas 

ut och redovisas till Transport- och kommunikationsverket,
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8) den ersättning som Transport- och kommunikationsverket betalar till förarexamensmotta-
garen och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalspe-
rioden,

10) de krav som säkerställandet av en effektiv övervakning ställer på serviceproducenten 
och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna 
som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt 
med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

7 b §

Yrkeskunskap hos förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov för transport av farliga 
ämnen

Den som granskar provprestationer i anslutning till körtillståndsprov för transport av farliga 
ämnen ska enligt de krav som ställs på yrkeskunskap ha ett gällande ADR-körtillstånd. Dessu-
tom ska personen i fråga ha tillräcklig kunskap om transport av farliga ämnen som inhämtats 
genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt eller ha genomgått Transport- och kommunikat-
ionsverkets utbildning i transport av farliga ämnen samt ha kännedom om de utbildningskrav 
som gäller ADR-körtillståndsutbildning och om lagstiftningen och praxis i branschen.

7 c §

Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen för-
utsätter att han eller hon har de kunskaper, färdigheter och insikter om körförmåga och be-
dömning av den, gällande läroplaner, egen körskicklighet, kundservice, ekonomiskt, miljövän-
ligt och också i andra hänseenden ansvarsfullt körsätt samt fordonsteknik och fordonsfysik 
som behövs för uppgiften.

Minimikrav för en förarprövare för kategorierna B, C1 och C samt för lätta fyrhjulingar i ka-
tegori AM är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,
2) har grundläggande utbildning för förarprövare för förarexamen,
3) har trafiklärartillstånd som har varit i kraft i minst två år,
4) har deltagit i fortbildning och kvalitetssäkring på det sätt som föreskrivs i denna lag,
Minimikrav för en förarprövare för kategori B och för lätt fyrhjuling i kategori AM är dessu-

tom att han eller hon har en sådan körrätt för kategori B som han eller hon haft i minst tre år.
Minimikrav för en förarprövare för kategorierna C1 och C är dessutom att han eller hon har 

en sådan körrätt för kategori C som han eller hon haft i minst tre år.
Den som tar emot körprov för kategori B får också ta emot körprov för kategori T. Den som 

tar emot manöverprov för kategori LT ska ha behörighet som förarprövare för kategorierna C1 
och C.

Kraven för den som tar emot körprov och manöverprov för moped i kategori AM och för 
andra kategorier än de som avses i 2–5 mom. är förutom vad som föreskrivs i 2 mom. att han 
eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av mottagande av körprov för kategorierna B, C1 eller C,
2) har genomgått specialiseringsutbildning som ska gälla
a) en av kategorierna A1, A2 och A i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,
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b) kategori AM eller någon av kategorierna i underpunkt a i fråga om mottagande av manö-
verprov för moped i kategori AM,

c) någondera av kategorierna D och D1 i fråga om mottagande av körprov för dessa katego-
rier,

d) en av kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE i fråga om mottagande av körprov för 
dessa kategorier,

3) har körkort som ger rätt att köra fordon som hör till den kategori för vilken körprov tas 
emot; i fråga om prov som avses i 2 punkten underpunkt b krävs körkort som ger rätt att köra 
moped i kategori AM eller motorcykel.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som avses i 6 mom. 1 punkten får göras, om förar-
prövaren har minst fem års erfarenhet av att köra fordon som hör till den kategori för vilken 
examen tas emot eller Transport- och kommunikationsverket bedömer att hans eller hennes 
färdigheter i denna kategori är tillräckliga utifrån den yrkeskunskap, annan utbildning eller er-
farenhet som inhämtats utöver körkortet i den aktuella kategorin.

7 d §

Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förarprövare som avses i 7 c § 2 mom. 2 punkten är 
specialyrkesexamen för trafiklärare och avläggande av den del i examen som omfattar studier 
för förarprövare för förarexamen. Examensdelen måste uppfylla kraven enligt punkterna 3.1.1, 
3.2.1 och 3.2.2 i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om kör-
kort.

Det utbildningskrav som avses i 1 mom. uppfylls också av en sökande som har ett beslut en-
ligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande behörighet 
som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller 
EES-stat. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket, som också bedömer behö-
righetens överensstämmelse till den del det är fråga om huruvida kravet på specialiseringsut-
bildning enligt 7 c § 6 mom. 2 punkten uppfylls.

Som sådan grundläggande utbildning som avses i 1 mom. kan också anses annan lämplig 
utbildning och examen som godkänts av Transport- och kommunikationsverket, om ordnandet 
av förarexamensverksamheten undantagsvis på grund av tillgången på arbetskraft eller av nå-
gon annan motsvarande orsak kräver det.

Transport- och kommunikationsverket godkänner utbildningsprogrammen inom de speciali-
seringsutbildningar som avses i 7 c § 6 mom. 2 punkten.

7 e §

Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet

Det arbete som förarprövare utför ska kontrolleras årligen. Förarprövarens arbete när det 
gäller mottagande av körprov ska kontrolleras minst en gång vart femte år, under sammanlagt 
minst en halv dag. Resultaten i de körprov som tagits emot ska granskas varje år.

Transport- och kommunikationsverket svarar för kvalitetssäkringen. Om det upptäcks brister 
i verksamheten hos de förarprövare som kontrolleras, ska Transport- och kommunikationsver-
ket omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Om bristerna är allvarliga ska den som kontrolle-
rats åläggas att delta i arbetshandledning eller specialutbildning.

Det arbete som förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov utför ska övervakas ge-
nom granskning av mottagna körtillståndsprov och ADR-körtillståndsbeslut. Transport- och 
kommunikationsverket ska för kvalitetssäkring i tillräcklig utsträckning följa det arbete som 
förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov utför.
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Närmare bestämmelser om kvalitetssäkringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 f §

Fortbildning

För att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen ska förarprövare för förarexamen delta i 
fortbildning sammanlagt minst fyra dagar per tvåårsperiod. För att upprätthålla och utveckla 
den praktiska körskicklighet som behövs vid mottagande av körprov ska förarprövaren delta i 
fortbildning sammanlagt minst fem dagar under varje femårsperiod.

Genomgången fortbildning täcker de kategorier för vilka förarprövaren har behörighet.
Fortbildningen kan genomföras som privat-, grupp- eller klassrumsundervisning, e-

utbildning eller genom instruktioner. Transport- och kommunikationsverket svarar för fort-
bildningen.

7 g §

Förnyad bedömning

Om en förarprövare inte under de senaste två åren har tagit emot körprov i någon kategori 
för vilken han eller hon har behörighet, ska han eller hon enligt vad Transport- och kommuni-
kationsverket bestämmer genomgå en förnyad bedömning innan han eller hon får ta emot kör-
prov i denna kategori. Den förnyade bedömningen kan genomföras som en del av fortbild-
ningen.

7 h §

Intyg över behörighet

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett intyg till förarprövare över att de har be-
hörighet för uppgiften.

Om innehavaren av intyget inte längre uppfyller kraven i 7 a §, ska intyget återkallas för en 
viss tid, som ska vara minst tre månader och högst fem år. Intyget ska dock återkallas för 
minst sex månader, om innehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt 
äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning som avses i 7 a § 2 punkten.

När återkallelsens längd prövas ska det beaktas hur allvarlig gärningen eller allvarliga gär-
ningarna är och under vilka omständigheter gärningen eller gärningarna begåtts. Om det av 
grundad anledning behövs för att göra påföljden skäligare, får intyget återkallas även för en 
kortare tid, men dock alltid minst för den tid som körförbud gäller, eller i det fall som avses i 7 
a § 3 punkten en varning ges i stället för att intyget återkallas.

Om innehavaren av intyget inte har genomgått fortbildning eller avhjälpt de brister som 
uppdagats i samband med tillsyn inom skälig tidsfrist eller om han eller hon i övrigt inte upp-
fyller de krav på upprätthållande av behörighet som föreskrivs i denna lag, kan han eller hon 
ges en varning. Om han eller hon trots en varning inte uppfyller kraven inom en ny tidsfrist, 
får intyget återkallas tills vidare till dess att de föreskrivna kraven uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket för ett register över förarprövarens behörighet.

11 §

Tillsyn
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Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över en förarexamensmottagares verk-
samhet.

Förarexamensmottagare är skyldiga att lämna Transport- och kommunikationsverket de 
uppgifter som behövs för tillsynen över förarexamensverksamheten och vid den kvalitetssäk-
ring som avses i 7 e §. 

Transport- och kommunikationsverket har rätt att företa inspektioner på ställen där förarex-
amensverksamhet enligt denna lag bedrivs. En inspektion får dock inte företas på en hemfrids-
skyddad plats. Förarexamensmottagaren ska ordna förhållandena så att inspektionerna kan ut-
föras på behörigt sätt och att det arbete som utförs av dem som tar emot förarexamina och kör-
tillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen kan följas i tillräcklig ut-
sträckning.

Om en förarexamensmottagare inte uppfyller kraven enligt 4–6 § eller annars bryter mot ett 
avtal enligt 3 § 3 mom. så att en korrekt förarexamensverksamhet äventyras, kan Transport-
och kommunikationsverket omedelbart häva avtalet.

12 §

Personregisteruppgifter

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få de upp-
gifter ur straffregistret som behövs för fastställande av att de tillförlitlighetskrav som ställs på 
en förarexamensmottagare eller en person som tar emot förarexamina och körtillståndsproven 
uppfylls.

14 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarex-
amen eller ADR-körtillståndsprov får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på 
det sätt som anges i förvaltningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om 
omprövning och andra beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av intyg över 
behörighet för förarprövare får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden ( / ). Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anfö-
ras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

15 §

Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamensverksamhet utan något avtal med Transport- och kommuni-
kationsverket ska för olovligt utövande av förarexamensverksamhet dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader.

På en person som tar emot förarexamina tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar.

Bestämmelser om straff för en felaktig registeranteckning finns i 16 kap. 21 § strafflagen. 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen.
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16 §

Avgiften för förarexamen eller körtillståndsprov

För förarexamen och körtillståndsprov tas det ut en avgift till Transport- och kommunikat-
ionsverket. Avgiften fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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38.

Lag

om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 4–7, 10, 

11, 13, 13 a, 14–17 och 18 b §,
sådana de lyder, 5 § i lag 594/2009, 6 § i lagarna 594/2012 och 485/2014, 7 § delvis ändrad i 

lagarna 538/2010, 594/2012 och 476/2017, 11 § delvis ändrad i lag 476/2017, 13 § i lagarna 
594/2012, 485/2014 och 476/2017, 13 a § i lag 476/2017, 15 § delvis ändrad i lag 594/2012, 
16 § delvis ändrad i lagarna 538/2010 och 485/2014 samt 18 b § i lag ( / ), som följer:

4 §

Regionalt projektprogram

Ett landskapsförbund ska i samarbete med kommunala myndigheter utarbeta ett regionalt 
projektprogram för stödberättigade bredbandsprojekt.

Ett bredbandsprojekt som tas in i det regionala projektprogrammet ska vara ekonomiskt 
ändamålsenligt och främja användarnas intressen på kommunikationsmarknaden. Projekten 
ska dessutom sammanföras så att de kan genomföras på det ekonomiskt sett mest fördelaktiga 
sättet.

Det regionala projektprogrammet ska ges in till Transport- och kommunikationsverket, som 
ger ett utlåtande om det till statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska i sitt utlå-
tande ta ställning till om de projekt som nämns i det regionala projektprogrammet ligger i ett 
stödberättigat område och till vilka delar de byggnadskostnader som anges i projektprogram-
met enligt Transport- och kommunikationsverkets uppfattning är stödberättigande.

Uppgifterna i denna paragraf sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.

5 §

Statsrådets beslut om fördelning av stöd

Statsrådet kan besluta om fördelningen av det statliga stödet enligt landskap efter att ha fått 
de behövliga regionala projektprogrammen och Transport- och kommunikationsverkets utlå-
tande om dem. Statsrådet kan också besluta att stödet inte ska fördelas som kvoter för land-
skapen.

6 §

Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd

Efter det att statsrådet har fattat ett beslut enligt 5 § och Transport- och kommunikationsver-
ket har gjort en marknadsanalys av projektet i det regionala projektprogrammet ska landskaps-
förbundet kungöra att det statliga stödet för projektet kan sökas. Ansökningsförfarandet ska 
vara öppet för alla, objektivt och icke-diskriminerande. Tiden för ansökning av stödet ska vara 
skälig i förhållande till projektets omfattning, dock minst fyra veckor.
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Ansökan om stöd ska vara skriftlig och riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska innehålla 
åtminstone följande uppgifter och utredningar:

1) byggplanen för kommunikationsnätet,
2) maximibeloppet för det statliga stöd som söks,
3) antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas samt priset och övriga villkor på 

vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas användarna på den ort där 
användarna är stadigvarande bosatta eller placerade,

4) tidsplanen för projektet,
5) sambyggnad i anslutning till installeringen av andra ledningar och konstruktioner som 

tjänar samhället,
6) företagets verksamhetsplan eller någon annan beskrivning av företagets verksamhet samt 

en likviditets- och lönsamhetskalkyl,
7) en analys av de operativa och ekonomiska riskerna och övriga risker som är förknippade 

med projektet samt en plan för att hantera dem.

7 §

Stödansökan till Transport- och kommunikationsverket

Den som blivit vald i ansökningsförfarandet enligt 6 och 6 a § ska skriftligen ansöka om 
stöd hos Transport- och kommunikationsverket. Utöver de uppgifter och utredningar som av-
ses i 6 § 2 mom. ska ansökan innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) de nättjänster som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kom-
munikationstjänster tillhandahålls,

2) projektets stödberättigande kostnader och de betalningsandelar som avses i 8 § 1 mom.,
3) tekniska egenskaper i det kommunikationsnät som kommer att byggas och det tekniska 

genomförandet av kommunikationstjänsten,
4) sammankopplingen av kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten med andra te-

leföretag.
I stödansökan ska det också ingå en utredning om vilka andra offentliga stöd som sökanden 

har fått för projektet. Med offentligt stöd avses sådan finansiering eller annan motsvarande 
förmån som beviljats av Europeiska unionen, staten eller ett annat offentligt samfund.

En stödansökan till Transport- och kommunikationsverket ska göras senast den 31 december 
2018.

10 §

Stödbeslut från Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket beviljar ett bredbandsprojekt statligt stöd, om pro-
jektet fyller de krav för beviljande av stödet som nämns i denna lag. Transport- och kommuni-
kationsverket beslutar samtidigt också om maximibeloppet av det statliga stödet till bred-
bandsprojektet.

11 §

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är sådana som
1) har uppstått efter inlämnandet av stödansökan,
2) har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla 

avancerade kommunikationstjänster, och

RP 61/2018 rd



463

3) är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett projektområde som le-
vereras till användaren på den ort där användaren bor eller finns stadigvarande.

Stödberättigande kostnader är inte
1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet,
2) kostnader som hänför sig till den del av accessnätet som finns på högst etthundra meters 

avstånd från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande,
3) kostnader i områden som sträcker sig etthundra meter från en sådan anslutningspunkt där 

det kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster.
Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska 

delar i kommunikationsnätet som anses vara stödberättigande samt föreskrifter om ett närmare 
sätt för kalkylering av kostnader som omfattas av stödet.

13 §

Särskilda villkor för betalning av stöd

Av det statliga stöd som beviljats sökanden får på dennes ansökan 50 procent betalas ut efter 
det att stödbeslutet har fattats. Utbetalning av den återstående delen av stödet förutsätter att 
bredbandsprojektet har slutförts och att stödtagaren har lagt fram en godtagbar redogörelse för 
samtliga stödberättigande kostnader till Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket får besluta att stödet betalas på en ansökan som gjorts 
efter den tidpunkt för ansökan om utbetalning av stöd som anges i stödbeslutet, om sökanden 
lägger fram vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den 
omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av pro-
jektet, förseningen inte försvårar projektets genomförande och en utbetalning som sker på en 
försenad ansökan inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

Statligt stöd som avses i denna lag får inte betalas ut om Europeiska kommissionen har be-
slutat om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funkt-
ionssätt och sökanden i enlighet med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om tillämpning av 
vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut 
om verkställighet av återkrav som sökanden inte har följt. Transport- och kommunikations-
verket kan begära att stödtagaren lämnar en försäkran om att det inte finns något i detta mo-
ment avsett hinder för utbetalning av stöd.

Trots bestämmelserna i 2 mom. ska en ansökan om utbetalning av stöd göras hos Transport-
och kommunikationsverket senast den 30 juni 2019.

13 a §

Ändring av verkets beslut om betalning

Stödtagaren kan hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om ändring av ett beslut 
om betalning, om maximibeloppet av annat offentligt stöd enligt lag har ändrats efter det att 
verket fattade beslutet.

14 §

Äganderätt och överföring av skyldigheter

Ett kommunikationsnät som har byggts med hjälp av finansiering som avses i 8 § 1 mom. 
ägs av det företag, den sammanslutning eller den stiftelse som fått stöd. Om ett kommunikat-
ionsnät som byggts med hjälp av stöd eller en del av ett sådant nät säljs eller på annat sätt 
överlåts vidare, övergår de i 9 § nämnda skyldigheterna till den nya ägaren.
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Transport- och kommunikationsverket och den kommun som har deltagit i bredbandspro-
jektets kostnader ska utan dröjsmål underrättas om överföringen av äganderätten.

15 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Teleföretaget och den som ansöker om stöd ska på begäran av kommunikationsministeriet 
eller Transport- och kommunikationsverket samla in och trots affärs- och yrkeshemligheter till 
kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket lämna uppgifter som är 
nödvändiga för styrningen och övervakningen av bredbandsprojektet. Uppgifterna ska lämnas 
utan dröjsmål i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt.

Om teleföretaget trots kommunikationsministeriets eller Transport- och kommunikations-
verkets begäran inte samlar in eller lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. och inte trots 
uppmaning rättar till förfarandet inom en skälig tid på minst en månad, kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga teleföretaget att rätta till felet eller försummelsen. Skyldigheten 
kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

16 §

Återbetalning av avkastning i vissa fall

Utöver vad som i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om återkrav av statsunderstöd, 
kan Transport- och kommunikationsverket genom sitt beslut bestämma att stödtagaren ska 
återbetala en del av avkastningen på ett bredbandsnät som har byggts med hjälp av offentligt 
stöd, om mer än tio miljoner euro har beviljats i offentligt stöd för bredbandsprojektet i fråga.

Av den årliga avkastningen från ett enskilt bredbandsprojekt som byggts med hjälp av stödet 
kan återkrävas den andel som överskrider 12 procent, dock högst den andel som motsvarar det 
offentliga stödets relativa andel av projektets stödberättigande kostnader. Den andel som åter-
krävs får inte överskrida det belopp i euro som betalats till stödtagaren i offentligt stöd.

Stödtagaren ska ges en anmärkning och en möjlighet att sänka avkastningsprocenten innan 
avkastningen kan återkrävas.

Avkastning kan återkrävas för fem år från det att den sista posten av stödet betalats ut. På 
den avkastning som återkrävs ska ränta betalas räknat från det i 1 mom. avsedda beslutet av 
Transport- och kommunikationsverket och dröjsmålsränta från den förfallodag som satts ut i 
beslutet. Bestämmelser om ränta och dröjsmålsränta finns i 24 och 25 § i statsunderstödslagen.

17 §

Uppföljningsregister

Transport- och kommunikationsverket följer hur bredbandsprojekten framskrider och för ett 
separat register (uppföljningsregister) för detta ändamål. I uppföljningsregistret kan följande 
uppgifter lagras om bredbandsprojektet, sökanden av stödet, stödtagaren och användningen av 
stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,
2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson,
3) uppgifter om innehållet i, målen för och resultaten av bredbandsprojektet,
4) uppskattningar av bredbandsprojektets kostnader och totala finansiering samt uppgifter 

om hur dessa har realiserats,
5) uppgifter om stöd- eller betalningsansökan och hur den avgjorts samt uppgifter om speci-

ficeringen av stödet,
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6) uppgifter om stöd som har beviljats och betalats med stöd av denna lag och lagen om stöd 
för utveckling av landsbygden,

7) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

8) uppgifter om inspektioner och vad som iakttagits i samband med dem,
9) uppgifter om stöd som återkrävs av stödtagaren samt om hur återkravet utfallit,
10) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.
På den registrerades rätt att granska sina uppgifter i uppföljningsregistret, på rättelse av fel 

och brister i uppgifterna och på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter tillämpas 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I fråga om offentligheten och sekretessen för uppgifterna i uppföljningsregistret gäller vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifterna i registret bevaras tio år från betalningen av stödet och, om det gäller stöd som 
ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, fem år från det att Euro-
peiska gemenskapernas kommission har betalat gemenskapens sista finansieringsandel enligt 
programmet.

18 b §

Elektronisk delgivning

Transport- och kommunikationsverkets beslut och andra handlingar från Transport- och 
kommunikationsverket får med partens samtycke sändas och bevisligen delges per e-postfår 
med partens samtycke handläggas och beslutet delges bevisligen per e-post. Ett beslut eller 
någon annan handling som hör samman med handläggningen av ett ärende anses ha delgivits 
när Transport- och kommunikationsverket tar emot en kvittering på att meddelandet har 
lästsnär parten sänder Transport- och kommunikationsverket en kvittering på att meddelandet 
har lästs. Är det fråga om en handling som inte enligt lag behöver delges bevisligen, anses 
handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen efter det att meddelandet sändes, om inte något 
annat visas.

Om Transport- och kommunikationsverket inte inom sju dagar från det att e-
postmeddelandet sändes får en kvittering på att meddelandet har lästs, ska vid delgivningen av 
beslutet iakttas vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om delgivning.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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39.

Lag

om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 13 och 14 § som följer:

13 §

Undantag

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan be-
vilja undantag från de krav på fartygsapotekets innehåll som anges i 6 § 1 mom., förutsatt att 
undantaget inte väsentligen försämrar fartygspersonalens möjlighet att få adekvat första hjäl-
pen och sjukvård ombord.

Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut som meddelats av Transport- och kommunikat-
ionsverket får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i för-
valtningslagen (434/2003). Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden ( / ). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört för ett beslut som av-
ses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

14 §

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
utövas av Transport- och kommunikationsverket, arbetarskyddsmyndigheterna och tillsyns-
myndigheterna för hälso- och sjukvården.

Transport- och kommunikationsverket och arbetarskyddsmyndigheterna är skyldiga att trots 
sekretessbestämmelserna på begäran till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården och regionförvaltningsverken lämna sådana uppgifter om användningen av läkemedel 
och behandlingsutrustning samt om vidtagna vårdåtgärder som är nödvändiga för utförandet 
av tillsynsuppgifter som föreskrivs för dem i övrig lagstiftning. Trots sekretessbestämmelserna 
ska till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämnas de uppgifter om lä-
kemedlen i ett fartygsapotek och deras mängder samt läkemedelsanskaffningar till fartygsapo-
teket som är nödvändiga för tillsynen över apotek enligt läkemedelslagen (395/1987) eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. Uppgifterna ska lämnas avgiftsfritt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



467

40.

Lag

om ändring av lagen om marin utrustning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 4, 7–19, 21–26, 28 och 31 §,
av dem 4, 10, 12–15, 17, 18, 19, 23–25, 28 och 31 § sådana de lyder i lag 914/2016, 7, 8, 21 

och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 914/2016 samt 11 § sådan den lyder i lagarna 
914/2016 och ( / ), som följer:

4 §

Krav på marin utrustning

Marin utrustning som är placerad ombord på ett fartyg ska uppfylla de krav enligt internat-
ionella instrument som gäller vid den tidpunkt då utrustningen i fråga placeras ombord på far-
tyget, i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska kommissionens genomförandeakter som 
antagits med stöd av utrustningsdirektivet.

Tillverkaren av marin utrustning ska intyga att kraven uppfylls i enlighet med internationella 
provningsstandarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Om det inte har intygats att kraven uppfylls, får den marina utrustningen inte placeras om-
bord på ett fartyg och inte heller tillhandahållas eller släppas ut på marknaden.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska när det be-
viljar och förnyar ett fartygs säkerhetscertifikat och certifikat samt när det i dessa gör en an-
teckning om utförd periodisk, mellanliggande eller årlig besiktning kontrollera att den marina 
utrustningen ombord på fartyget uppfyller kraven enligt denna lag. 

7 §

Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar att denna lag följs.
Transport- och kommunikationsverket övervakar de anmälda organ som det har utsett.

8 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information och utföra kontroller

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de upp-
gifter och prov som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag av tillverkare av ma-
rin utrustning och deras behöriga representanter och av importörer, distributörer och anmälda 
organ som omfattas av skyldigheterna i denna lag. Transport- och kommunikationsverket ska 
även på begäran förses med uppgifter om alla som levererat utrustning och om alla tillverkare, 
behöriga representanter, importörer och distributörer till vilka utrustning har levererats inom 
10 år från det att rattmärket anbringades eller åtminstone under perioden för den förväntade 
livslängden för utrustningen. 
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Transport- och kommunikationsverket har rätt att inspektera ett område, en lokal eller ett 
annat utrymme, om detta behövs med tanke på den tillsyn som avses i denna lag, samt att där 
vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som 
är avsedda för stadigvarande boende.

9 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna
1) är de anmälda organen skyldiga att ge andra anmälda organ som avses i denna lag sådana 

uppgifter som behövs med tanke på de anmälda organens samarbete,
2) får Transport- och kommunikationsverket lämna ut information som erhållits i samband 

med skötseln av uppgifter som avses i denna lag till åklagare, polisen och Tullen för förebyg-
gande och utredande av brott.

10 §

Kontroll av marin utrustning som är försedd med rattmärke

Transport- och kommunikationsverket kontrollerar att marin utrustning som har släppts ut 
på marknaden och som är försedd med rattmärke, men som ännu inte är placerad ombord på 
ett fartyg, uppfyller de krav som ställs på utrustningen. Tillverkaren av den marina utrustning-
en ska på egen bekostnad tillhandahålla Transport- och kommunikationsverket prov eller göra 
proven tillgängliga för verket.

Transport- och kommunikationsverket kan kontrollera utrustning som är försedd med ratt-
märke och som är placerad ombord på ett fartyg, om internationella instrument som gäller den 
internationella säkerheten eller förebyggande av miljöförorening kräver funktionsprov ombord 
på fartyget och tidigare förfaranden för bedömning av överensstämmelse inte upprepas. Till-
verkaren av den marina utrustningen eller dennes behöriga representant ska på begäran lämna 
Transport- och kommunikationsverket de inspektions- och provningsrapporter som gäller ut-
rustningen.

11 §

Exceptionell teknisk uppfinning

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att sådan marin utrustning som betraktas 
som en exceptionell teknisk uppfinning placeras ombord på ett fartyg trots att utrustningen 
inte uppfyller kraven i 4 § 1 mom. En förutsättning är att tillverkaren av utrustningen eller 
dennes behöriga representant påvisar för Transport- och kommunikationsverket att utrustning-
en är minst lika effektiv som marin utrustning som har försetts med rattmärke och som är av-
sedd för motsvarande bruk. Transport- och kommunikationsverket kan på bekostnad av till-
verkaren eller dennes behöriga representant anlita utomstående provnings- eller kontrolltjäns-
ter eller andra tjänster för att påvisa motsvarande effektivitet. Det som föreskrivs ovan i detta 
moment tillämpas också på fartyg som överförs till trafik- och transportregistret eller till det 
fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland från registret i en medlemsstat i 
Europeiska unionen.

Transport- och kommunikationsverket ska för sådan marin utrustning som den har tillåtit 
och som betraktas som en exceptionell teknisk uppfinning utfärda ett certifikat som ska förva-
ras tillsammans med utrustningen. Den marina utrustningen ska placeras ombord på fartyget i 
enlighet med de villkor och bestämmelser som anges i certifikatet.
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Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen om att marin utrustning som betraktas som en exceptionell 
teknisk uppfinning har tillåtits och delge dem alla rapporter om utförda prov, bedömningar 
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

12 §

Provning av utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att marin utrustning som inte uppfyller 
kraven enligt 4 § 1 mom. och inte är en sådan exceptionell teknisk uppfinning som avses i 11 
§ på prov placeras ombord på ett fartyg för en kort period. En förutsättning är att det på farty-
get finns en motsvarande marin utrustning som är försedd med rattmärke och som är i funkt-
ionsdugligt skick och klar för omedelbar användning.

Transport- och kommunikationsverket ska för sådan marin utrustning som tagits i bruk på 
prov utfärda ett certifikat som ska förvaras tillsammans med utrustningen. Den utrustning som 
tagits i bruk på prov ska placeras ombord på fartyget i enlighet med de villkor och bestämmel-
ser som anges i certifikatet.

13 §

Exceptionella omständigheter

Marin utrustning som inte är försedd med rattmärke får under exceptionella omständigheter 
placeras tillfälligt ombord på ett fartyg utanför Europeiska unionen, under förutsättning att

1) placering av utrustning försedd med rattmärke ombord skulle orsaka oskäliga kostnader 
eller oskäligt dröjsmål i fartygets trafik, och

2) den marina utrustningen åtföljs av sådan dokumentation som utfärdats av en stat som är 
medlem i IMO där det intygas att utrustningen uppfyller kraven i internationella instrument.

Redaren ska omedelbart göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om så-
dan marin utrustning som avses i 1 mom. och om motiveringarna till att den placerats ombord 
på fartyget.

Efter att ha mottagit anmälan ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål sä-
kerställa att förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls och att den marina ut-
rustningen och dess provningsstandarder i så hög grad som möjligt motsvarar de krav och 
provningsstandarder som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska för tillfällig placering av marin utrustning utfärda 
ett certifikat där den marina utrustningen specificeras och där de exceptionella omständigheter 
som föranlett utfärdandet av certifikatet, kraven på utrustningens utformning, konstruktion och 
prestanda samt tillämpade provningsstandarder anges. Europeiska kommissionen ska genast 
underrättas om utfärdandet av certifikatet.

14 §

Utländskt fartygs övergång till finsk flagg

Om ett fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska unionen 
övergår till finsk flagg, ska Transport- och kommunikationsverket i samband med första be-
siktningen säkerställa att den marina utrustningens skick motsvarar fartygets säkerhetscertifi-
kat och certifikat samt att fartygets marina utrustning är försedd med rattmärke.

Om Transport- och kommunikationsverket anser att en marin utrustning som inte är försedd 
med rattmärke motsvarar en marin utrustning som är försedd med rattmärke, ska det för att 
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påvisa att utrustningarna motsvarar varandra utfärda ett certifikat som innehåller ett tillstånd 
att placera utrustningen ombord på fartyget i enlighet med de villkor som nämns i tillståndet. 
Certifikatet ska förvaras ombord på fartyget. Transport- och kommunikationsverket kan på 
bekostnad av redaren anlita utomstående provnings- eller kontrolltjänster eller andra tjänster 
för att påvisa att utrustningarna motsvarar varandra.

Transport- och kommunikationsverket ska ålägga redaren att byta ut marin utrustning om-
bord på ett fartyg som överförs, om utrustningen inte är försedd med rattmärke och Transport-
och kommunikationsverket anser att den inte motsvarar sådan marin utrustning som är försedd 
med rattmärke.

15 §

Skyldighet att anmäla farlig marin utrustning

Om en tillverkare av marin utrustning eller dennes behöriga representant får kännedom om 
att en marin utrustning som är försedd med rattmärke kan äventyra hälsan eller säkerheten för 
besättningen, passagerarna eller andra personer eller inverka menligt på den marina miljön, el-
ler utifrån de uppgifter som tillverkaren eller representanten förfogar över borde kunna sluta 
sig till att så är fallet, ska denne omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket 
om detta. Tillverkaren eller representanten ska samtidigt uppge vilka åtgärder som har vidta-
gits med tanke på faran och samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för att 
avvärja faran.

16 §

Handräckning

För att denna lag ska kunna iakttas är polisen och Tullen inom sina respektive verksamhets-
områden skyldiga att på begäran ge Transport- och kommunikationsverket handräckning.

17 §

Utseende av ett anmält organ

Transport- och kommunikationsverket utser på ansökan de organ som har rätt att vara verk-
samma som anmälda organ vid bedömning av överensstämmelse. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda organets kompetensområde, fastställs arrange-
mangen för tillsynen över organet samt uppställs vid behov andra krav, begränsningar och 
villkor som gäller organets verksamhet och som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt 
sätt. Ett anmält organ kan utses för viss tid eller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga 
medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om 
de anmälda organ som det har utsett och om senare betydande ändringar som gäller organen. 
Ett anmält organ får vara verksamt som anmält organ i enlighet med denna lag, om Europeiska 
kommissionen och Europeiska unionens medlemsstater inte reser invändningar mot anmälan 
om att utse organet. Tidsfristen för invändningar är två veckor från det att anmälan har läm-
nats, om anmälan åtföljs av ett ackrediteringsintyg. Om ackrediteringsintyg saknas är tidsfris-
ten för invändningar två månader. Transport- och kommunikationsverket ska dessutom under-
rätta Europeiska kommissionen om de utvärderings- och tillsynsförfaranden som gäller de 
anmälda organen och om eventuella ändringar i dessa uppgifter.
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Den anmälan som avses i 3 mom. ska innehålla uppgifter om vilka bedömningar av överens-
stämmelse det anmälda organet utför och dess bedömningsmoduler, vilka marina utrustningar 
det anmälda organet bedömer samt ett intyg över organets kompetens. Om det anmälda orga-
net inte har ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan, ska till
anmälan fogas behövliga skriftliga bevis utifrån vilka det anmälda organets kompetens och 
tillsyn kan verifieras.

18 §

Förutsättningarna för utseende av ett anmält organ

Förutsättningarna för att ett anmält organ ska utses är att
1) organet är en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan,
2) organet är funktionellt och ekonomiskt oberoende,
3) organet klarar av att utföra de uppgifter som hänför sig till bedömningen av överens-

stämmelse,
4) organet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal, vars oberoende i verksam-

heten har säkerställts när det gäller kontrolluppgifter,
5) organets ledning och bedömningspersonal är opartiska,
6) organet har tillgång till den apparatur och utrustning och de system som verksamheten 

förutsätter,
7) organet har en skriftlig beskrivning av de förfaranden enligt vilka bedömningarna av 

överensstämmelse utförs,
8) organet har en tillräcklig ansvarsförsäkring med beaktande av verksamhetens art och om-

fattning,
9) organet uppfyller de krav som anges i standarden EN ISO/IEC 17065, och säkerställer att 

de provningslaboratorier som används för att bedöma överensstämmelsen uppfyller de krav 
som anges i standarden EN ISO/IEC 17025.

Det anmälda organet ska genom ackreditering vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackredi-
teringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på annat sätt visa att det uppfyller förutsätt-
ningarna i 1 mom. Ackrediteringsintyget eller andra behövliga skriftliga bevis ska fogas till en 
ansökan om utseende av ett anmält organ.

Det anmälda organet ska till Transport- och kommunikationsverket och Ackrediteringstjäns-
ten FINAS anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de villkor som 
anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlighet med ackrediteringsförfarandena regelbundet 
göra en bedömning av huruvida det anmälda organet fortfarande uppfyller kraven enligt 1 
mom. Det anmälda organet ska lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgifter som behövs 
för bedömning av kompetensen.

Anmälda organ ska årligen lämna Transport- och kommunikationsverket en redogörelse för 
sin verksamhet enligt denna lag och för resultaten av verksamheten.

19 §

Ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säkerställa att de marina utrustningar som organet bedö-
mer uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag. Ett anmält organ ska över bedömningen ut-
färda behöriga typintyg och certifikat om överensstämmelse.

Ett anmält organ kan med kundens samtycke anlita biträde av utomstående provnings- och 
kontrolltjänster eller andra tjänster, om den utomstående tjänsteleverantören uppfyller förut-
sättningarna i 18 §. De anmälda organen ansvarar för de åtgärder som de har låtit någon utom-
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stående utföra och för bedömningen av överensstämmelsen med kraven i dess helhet. De an-
mälda organen ska meddela Transport- och kommunikationsverket och Ackrediteringstjänsten 
FINAS vilka utomstående tjänster de anlitar.

Det anmälda organet ska kräva att tillverkaren av marin utrustning vidtar behövliga korrige-
rande åtgärder. Organet får inte utfärda ett certifikat om överensstämmelse, om utrustningen 
inte uppfyller de krav som ställs på den. Om det anmälda organet efter att ha utfärdat ett certi-
fikat anser att utrustningen inte längre uppfyller de krav som ställs på den, ska organet kräva 
att tillverkaren vidtar behövliga korrigerande åtgärder och vid behov återkalla certifikatet. Om 
inga korrigerande åtgärder utförs eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet 
vid behov begränsa eller återkalla certifikatet. Certifikatet kan också återkallas tillfälligt. Om 
ett certifikat om överensstämmelse avslås, begränsas eller återkallas ska det anmälda organet 
meddela detta till tillsynsmyndigheterna och övriga anmälda organ som utför sådana bedöm-
ningar av överensstämmelse som omfattar samma utrustningar.

21 §

Avhjälpande av brister eller av bristande överensstämmelse 

Om en marin utrustning som är försedd med rattmärke, dokument som gäller utrustningen 
eller uppgifter som ges om den inte överensstämmer med denna lag eller om ett rattmärke har 
anbringats i strid med denna lag, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga tillverka-
ren eller dennes behöriga representant, importören eller distributören att inom en tid som ver-
ket bestämmer avhjälpa bristen eller den bristande överensstämmelsen. Om bristen eller den 
bristande överensstämmelsen inte avhjälps inom utsatt tid, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket förbjuda tillhandahållandet av den marina utrustningen på marknaden, förbjuda ut-
släppandet av utrustningen på marknaden eller bestämma att utrustningen ska dras tillbaka 
från marknaden eller återkallas. 

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen 
och medlemsstaterna i Europeiska unionen samt det anmälda organ som saken gäller om sina 
åtgärder och ange motiven till dem.

22 §

Farlig marin utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan för viss tid förbjuda en tillverkare av marin ut-
rustning som är försedd med rattmärke eller dennes behöriga representant eller en importör el-
ler distributör av sådan utrustning att tillhandahålla utrustningen på marknaden eller släppa ut 
den på marknaden, eller bestämma att utrustningen ska dras tillbaka från marknaden eller för-
bjuda eller begränsa redarens användning av utrustningen, om utrustningen kan äventyra häl-
san eller säkerheten för besättningen, passagerarna eller andra personer eller inverka menligt 
på den marina miljön, trots att utrustningen är korrekt installerad och underhållen och används 
i enlighet med sitt syfte.  

Den som har fått ett beslut enligt 1 mom. ska inom en tid som Transport- och kommunikat-
ionsverket sätter ut lämna verket en utredning om verkställandet av beslutet.

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen 
och medlemsstaterna i Europeiska unionen samt det anmälda organ som saken gäller om sina 
åtgärder och ange motiven till dem.

23 §

Reparation, byte eller hävande av köp av marin utrustning
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Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en tillverkare, en behörig representant, en 
importör eller en distributör som har fått ett förbudsbeslut enligt 22 § att

1) reparera den marina utrustningen så att den inte är farlig eller skadlig,
2) återta den marina utrustningen och ersätta den med en produkt som inte är farlig eller 

skadlig, eller
3) häva köpet.
Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart informera Europeiska kommissionen 

och medlemsstaterna i Europeiska unionen om sina åtgärder och grunderna för dem.

24 §

Skyldighet att informera om förbud och ålägganden

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga tillverkaren av marin utrustning eller den-
nes behöriga representant, importören eller distributören att informera om ett förbud eller 
åläggande enligt 21 eller 22 § samt om den risk som är förknippad med den marina utrust-
ningen eller dess användning. Transport- och kommunikationsverket kan bestämma en tids-
frist för informerandet och även i övrigt bestämma om de förfaranden som ska iakttas vid in-
formerandet.

25 §

Återkallande av utseende av ett anmält organ och upphörande av verksamheten

Om ett anmält organ inte längre uppfyller förutsättningarna för utseende eller inte iakttar 
krav, begränsningar eller villkor enligt beslutet om utseende eller handlar i strid med bestäm-
melserna, ska Transport- och kommunikationsverket bestämma en tidsfrist inom vilken orga-
net ska rätta till saken. Transport- och kommunikationsverket ska begränsa eller återkalla ut-
seendet om organet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid och bristen är allvarlig. Utseendet 
kan även återkallas för viss tid.

Transport- och kommunikationsverket ska informera Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen om beslut att begränsa eller återkalla utseendet av ett an-
mält organ.

Om ett anmält organ upphör med sin verksamhet, ska det överföra dokumentationen av kon-
trollverksamheten till något annat anmält organ eller annars se till att den står till tillsynsmyn-
digheternas förfogande.

26 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett förbud eller åläggande som verket 
meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller avbrytande 
på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen 
och medlemsstaterna i Europeiska unionen om sina åtgärder.

28 §

Sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut
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Ändring i ett beslut att begränsa eller återkalla utseende i fråga om anmälda organ får sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden.

När det gäller andra beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket får om-
prövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med an-
ledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen 
på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts be-
stämmer något annat.

I ett beslut om föreläggande och utdömande av vite samt om utsättande och verkställande av 
hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får dock ändring sökas på det sätt som anges i 
viteslagen.

31 §

Avgifter

Transport- och kommunikationsverket bestämmer en sådan avgift enligt självkostnadsvärdet 
som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för kontroller, tillsynsåtgär-
der och certifikat enligt 11 § 1 och 2 mom., 12 §, 13 § 3 mom. och 14 § 2 mom. i denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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41.

Lag

om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 10, 12–14 och 16 § 

som följer:

10 §

Giltighetstid för läkarintyg för fartygspersonal

Ett läkarintyg om läkarundersökning av fartygspersonal gäller i två år från och med den dag 
det utfärdades. Ett läkarintyg som utfärdats för en person som är under 18 år gäller i ett år. In-
tyg om färgseende gäller i sex år.

Om giltighetstiden för ett läkarintyg för fartygspersonal går ut under resan ska läkarunder-
sökning enligt 6 eller 7 § göras i första hamn som fartyget anlöper, dock senast tre månader ef-
ter det att intyget gått ut.

Av tvingande skäl kan Transport- och kommunikationsverket utfärda ett tillfälligt tillstånd 
att arbeta utan giltigt läkarintyg, om intyget gått ut nyligen. Tillståndet gäller fram till nästa 
hamn där undersökning enligt 6 eller 7 § kan utföras, men högst i tre månader.

12 §

Uppgifter som ska lämnas om hälsotillstånd

Vid en läkarundersökning ska den som undersöks identifiera sig för läkaren och bekräfta 
bakgrundsuppgifterna om sitt hälsotillstånd (anamnes) med sin underskrift.

För att utföra de uppgifter som avses i denna lag har den undersökande läkaren, Arbetshäl-
soinstitutet och Transport- och kommunikationsverket, med samtycke av den som undersöks, 
rätt att avgiftsfritt få behövliga uppgifter om hans eller hennes tidigare hälsotillstånd av läkare, 
sjukhus och inrättningar som tidigare har behandlat honom eller henne.

13 §

Tillstånd till undantag

På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket
1) av synnerligen vägande skäl tillåta att någon anställs på ett fartyg trots att han eller hon 

vid den första undersökningen inte har ansetts vara lämplig för arbetet,
2) av särskilda skäl tillåta att någon fortsätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller hon 

vid en förnyad undersökning inte har ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.
Transport- och kommunikationsverket ska begära utlåtande av Arbetshälsoinstitutet om sö-

kandens hälsotillstånd innan verket avgör ett ärende som gäller tillstånd till undantag. Verket 
kan bevilja tillstånd till undantag för högst två år i sänder och vid behov förena tillståndet med 
begränsningar och villkor för giltighetstiden, trafikområdet eller arbetsuppgifterna. Ett till-
stånd till undantag för färgseende kan dock beviljas för högst sex år i sänder.

RP 61/2018 rd



476

Transport- och kommunikationsverkets beslut om tillstånd till undantag får överklagas ge-
nom besvär så som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

14 §

Föreläggande om ny läkarundersökning

Trots att någon i den första undersökningen eller i en förnyad undersökning har ansetts vara 
lämplig för arbete på fartyg eller har fått tillstånd till undantag enligt 13 §, kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga honom eller henne att utan dröjsmål genomgå ny läkarunder-
sökning, om det har kommit fram att han eller hon på grund av försämrad hälsa inte längre 
uppfyller de krav som föreskrivs i 9 § 2 mom. eller kraven för tillstånd till undantag som har 
beviljats med stöd av 13 §.

Transport- och kommunikationsverket ska genast underrätta personen i fråga och den verk-
samhetsutövare som personen är anställd hos om det föreläggande som avses i 1 mom. Från 
och med den tidpunkt då personen har fått del av föreläggandet har han eller hon inte rätt att 
fortsätta arbeta på fartyget förrän hans eller hennes hälsotillstånd har konstaterats vara sådant 
att det medger arbete på fartyg.

Transport- och kommunikationsverkets i 1 mom. avsedda föreläggande får inte överklagas 
genom besvär.

16 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket, hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och arbetar-
skyddsmyndigheterna ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



477

42.

Lag

om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen 
ombord på fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på 
fartyg (395/2012) 3, 8, och 19 §, av dem 8 § sådan den lyder i lag ( / ), som följer:

3 §

Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002).
Bestämmelser om fartygs sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Transport- och kommu-

nikationsverket utfärdas särskilt. 

8 §

Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöar-
betscertifikat ge ett utlåtande till Transport- och kommunikationsverket om de frågor som 
nämns i bilaga A5–1 till konventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord utföra de 
inspektioner inom dess behörighet som avses i sjöarbetskonventionen och som behövs för att
bevilja, hålla i kraft eller förnya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller ett sjöarbetscertifikat.
Redaren ska skriftligt ansöka om ovannämnda inspektioner i god tid före inspektionstidpunk-
ten. Arbetarskyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifikatet göra en tillbörlig anteckning om en
mellanliggande inspektion som utförts i syfte att hålla certifikatet i kraft. Om arbetarskydds-
myndigheten efter en förnyad inspektion som genomförts innan ett gällande sjöarbetscertifikat 
upphör att gälla konstaterar att ett fartyg fortfarande uppfyller de krav som föreskrivits för be-
viljande ett sjöarbetscertifikat, men ett nytt certifikat inte genast kan utfärdas för fartyget eller 
göras tillgängligt ombord innan giltighetstiden löper ut, kan arbetarskyddsmyndigheten för-
länga certifikatets giltighetstid med högst fem månader.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlåtande till Transport- och kommunikationsverket
för utfärdande av ett interimistiskt certifikat. Utlåtandet ska ges utan dröjsmål. En förutsätt-
ning för att utlåtande ska ges är att redaren har visat för arbetarskyddsmyndigheten att kraven i 
sjöarbetskonventionen iakttas och att arbetarskyddsmyndigheten har inspekterat fartyget. En 
inspektion ombord på fartyget behöver inte göras om den bedöms vara onödig.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns 
i 57 och 58 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

Närmare bestämmelser om inledande av inspektioner, när och hur de ska utföras och om an-
teckning om inspektioner i sjöarbetscertifikatet får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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19 §

Samarbete och handräckning

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska på begäran ge 
varandra handräckning vid tillsynen över att de bestämmelser som gäller fartyg iakttas. Arbe-
tarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestäm-
melserna rätt att få sådan information av varandra som är nödvändig för tillsynen över fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket utför vid behov ge-
mensamma inspektioner som hänför sig till beviljandet av sjöarbetscertifikat eller till tillsynen 
över utländska fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska vid behov infor-
mera varandra om sådana försummelser eller missförhållanden som de har iakttagit i samband 
med sin tillsyn men som hör till de frågor som den andra myndigheten ska utöva tillsyn över. 
När Transport- och kommunikationsverket har meddelat arbetarskyddsmyndigheten om beho-
vet av en inspektion av arbets- eller bostadsutrymmena på ett utländskt fartyg, ska arbetar-
skyddsmyndigheten agera utan dröjsmål, om inte något annat följer av meddelandet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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43.

Lag

om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2, 4–6, 

6 a, 7, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 14, 23, 26, 26 a, 26 c, 27, 28, 30, 31, 32, 32 a, 33, 34, 40 och 41 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013, 878/2014 och ( / ), 12 och 40 § 

sådana de lyder delvis ändrade i lag ( / ), 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 
och ( / ), 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och ( / ), 6, 6 a, 13 a, 13 b, 14 
och 32 a § sådana de lyder i lag ( / ), 7, 13 och 26 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
95/2013, 11 § sådan den lyder i lagarna 95/2013 och ( / ), 28 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lag 878/2014, 32 § sådan den lyder i lag ( / ), 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ) samt 
41 § sådan den lyder i lag 878/2014, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med
1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv 

till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,
2) STCW-konventionen 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks 

utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,
3) direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,
4) IMO Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) som 

sorterar under Förenta nationerna,
5) ISM-koden IMO:s internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för för-

hindrande av förorening som ingår som bilaga till ISM-förordningen,
6) sjöarbetskonventionen konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),
7) fartyg färdmedel och anordningar som har kontakt med vattnet och är avsedda för färd på 

vatten,
8) fartygspersonal alla som arbetar ombord på ett fartyg,
9) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra 

personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med 
redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor 
med anknytning till fartygets fartygssäkerhet,

10) passagerare alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättningsmed-
lemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på 
ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

11) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldju-
pet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens 
mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade med styrlastig-
het ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; i fråga 
om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd,
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12) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fastställts en-
ligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 
31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm 
är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

13) fritidsbåt varje vattenskoter oavsett längd och varje båt avsedd för sport- och fritidsän-
damål, oavsett typ eller framdrivningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5–24 meter, mätt en-
ligt tillämpliga harmoniserade standarder; med fritidsbåt avses inte ett bemannat fartyg som 
hyrs ut,

14) nöjesfartyg varje fartyg avsett för sport- och fritidsändamål vars skrovlängd är över 24 
meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder, och vars bruttodräktighet är under 
500,

15) vajerfärja färjor som rör sig styrda av en lina eller någon annan av Transport- och kom-
munikationsverket godkänd ersättande anordning,

16) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och ut-
släppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade och som i 
annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare; dock inte en segelbåt med ett skrov 
vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med motor vars effekt enligt 
motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte heller en roddbåt,

17) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vatten le-
vande naturresurser i kommersiellt syfte,

18) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,
19) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-

lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/45/EG) om säkerhetsbestämmelser och sä-
kerhetsnormer för passagerarfartyg,

20) pråm fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,
21) lastfartyg andra än i 13–20 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter,
22) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för transport 

av flytande last i bulk,
23) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter,
24) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska 

hamnar; den internationella farten delas in i fyra fartområden som följer:
a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska viken 

och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig bredd, som gräns 
mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna 
vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 
64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte västligare än 12° västlig 
längd, sydligare än 30° nordlig bredd eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatrafik.
25) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal 

och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj och Vi-
borg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre 
skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyd-
dade farledsavsnitt i den inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt 
utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsområden i inrikes fart,
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26) fiskefartygsklasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskrider 15 
meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter hör till klass 
II samt fartyg med en längd av minst 24 meter till klass III,

27) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av 
Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön 
och Bottniska viken norr om breddgraden 59°00′ nordlig bredd, och fångstområde III de öv-
riga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige 
vid Skagens breddgrad 57°44,8′ nordlig bredd,

28) utbildning examina eller examensdelar som krävs för utfärdande eller förnyande av be-
hörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i lagen om 
transportservice (320/2017) eller i sådana bestämmelser om sjöfart som utfärdats med stöd av 
den, och om vilka det föreskrivs i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller med stöd av den eller i 
lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller med stöd av den, eller om vilka det bestäms i före-
skrifter som meddelats med stöd av de lagarna, samt annan utbildning som Transport- och 
kommunikationsverket av särskilda skäl har godkänt med stöd av lagen om transportservice,

29) företag fartygets ägare eller en annan organisation eller person, till exempel redaren eller 
den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets 
drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISM-koden fö-
reskriver, 

30) sjötjänst tjänstgöring inom besättningen eller handledd praktik på andra fartyg än fri-
tidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar eller vägfärjor som inte är fritt styrbara; som sjötjänst kan 
också betraktas tjänstgöring på sådana fartyg i fritidsbruk vars bruttodräktighet är minst 500 i 
sådana uppgifter för vilka det krävs behörighetsbrev enligt STCW-konventionen, när den sjö-
tjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev bestäms ska en tidsperiod av 30 dagar om-
bord på ett fartyg anses motsvara en månad.

4 §

Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på finska fartyg och fartygspersonal som arbetar 
ombord på finska fartyg samt på finska fartygs redare.

Detta kapitel tillämpas på finska fiskefartyg med en längd av minst 10 meter. Inom fartom-
råde I i inrikes fart tillämpas detta kapitel dock endast på fiskefartyg med en längd av minst 12 
meter. 

Detta kapitel tillämpas dock inte på
1) Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets fartyg som inte i regel används i allmän 

trafik för transport av passagerare eller gods,
2) fritidsbåtar,
3) vägfärjor,
4) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka används inom industrianläggningars klart åt-

skilda uppdämningsbassänger,
5) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka inte används i allmän trafik för transport av 

passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering, utom när det gäller hyresbåtar 
som hyrs ut med besättning,

6) fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet 
om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten,

7) pråmar och mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri.

5 §

Betryggande bemanning
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Ett fartyg ska bemannas så att inte fartyget, fartygspersonalen, passagerarna, lasten, annan 
egendom eller miljön onödigtvis utsätts för risker.

Fartygspersonalen ska i fråga om antal och behörighet vara sådan att arbetsuppgifter som 
hänför sig till vakthållning, säkerheten och sjöfartsskyddet samt till förhindrande av miljöför-
orening ombord på fartyget kan skötas.

Fartyg där fartygspersonalen bor eller äter ska ha tillräcklig ekonomipersonal som har den 
yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om bemanningen av 
fritidsbåtar, hyresbåtar och fartyg i inrikes fart.

6 §

Fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller tas i 
bruk som finskt fiskefartyg, om inte något annat föreskrivs nedan. För hyresbåtar och nöjes-
fartyg i inrikesfart fastställs det inte någon bemanning.

Fartygets redare ska hos Transport- och kommunikationsverket skriftligen ansöka om fast-
ställande av bemanningen i god tid innan fartyget sätts i trafik eller tas i bruk som fiskefartyg. 
Sökanden ska tillsammans med sin ansökan sända in alla uppgifter som behövs för fastställan-
det av bemanningen samt ett förslag till bemanning av fartyget.

När fartygets första bemanning fastställs och när det görs väsentliga ändringar i bemanning-
en, fastställs bemanningen för en prövotid. Då ska Transport- och kommunikationsverket i 
fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtande av arbetarskydds-
myndigheten och vederbörande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om 
fastställande av bemanningen.

Transport- och kommunikationsverket fastställer fartygets bemanning och utfärdar ett be-
manningscertifikat, av vilket framgår fartygets minimibemanning samt fartygspersonalens 
sammansättning och de uppgiftsrelaterade behörighetsvillkoren på olika fartområden eller 
fångstområden. Bemanningscertifikatet gäller för viss tid eller tills vidare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som 
ska läggas fram i ansökan om fastställande av bemanningen och om bemanningscertifikatets 
giltighetstid.

Bemanningscertifikatet ska finnas i original ombord på fartyget och som kopia hos redaren.

6 a §

Bemanning av fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används inom fartområdena I 
och II i inrikesfart

Med undantag av tankfartyg fastställs det inte någon bemanning enligt 6 § och utfärdas inte 
heller något bemanningscertifikat för fartyg vars bruttodräktighet är under 500 och som går i 
trafik inom fartområdena I och II i inrikesfart. På ansökan av redaren fastställer Transport- och 
kommunikationsverket dock bemanningen och utfärdar ett bemanningscertifikat i enlighet 
med 6 §.

Närmare bestämmelser om en i 5 § avsedd betryggande minimibemanningen av fartyg som 
går i trafik inom fartområdena I och II i inrikesfart och anknytande behörighetskrav utfärdas 
genom förordning av statsrådet med beaktande av resornas längd, fartygstyp, fartygets storlek, 
passagerarantal, körtid per dygn samt övriga arrangemang.

7 §
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Omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas

När Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett bemanningscertifikat ska det ta hän-
syn till betryggande vakthållning och i anslutning till detta bestämmelserna om arbets- och vi-
lotider i sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, fartygets storlek 
och typ, laster som ska fraktas med fartyget, fartygets maskineffekt och maskineriets automat-
ionsgrad, den allmänna standarden på fartygets utrustning, servicen och underhållet, fartområ-
det och fångstområdet, antalet passagerare, kosthåll och renhållning samt den utbildning som 
ges ombord.

Vid beviljande av bemanningscertifikat ska Transport- och kommunikationsverket, utöver 
det som föreskrivs i 1 mom., beakta bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

Bemanningen ska vara tillräckligt stor för att fartygets räddnings- och brandbekämpningsut-
rustning och övriga säkerhetsutrustning ska kunna hanteras och för att de uppgifter som före-
skrivs i fartygets mönstringslista, sjöfartsskyddsuppgifterna och de uppgifter som hänför sig 
till förhindrande av miljöförorening ska kunna skötas.

I enlighet med sjöarbetskonventionen ska det finnas en legitimerad läkare ombord på ett far-
tyg som medför minst 100 personer i internationell fart på en resa som varar längre än tre da-
gar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som 
ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas.

8 §

Förhandsutlåtande om bemanningen

Fartygets redare, ett fiskefartygs blivande ägare eller innehavare eller vederbörande riksom-
fattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten kan skriftligen begära att Transport- och 
kommunikationsverket avger ett förhandsutlåtande om bemanningen.

I ansökan om förhandsutlåtande ska ingå samma uppgifter som i ansökan om fastställande 
av bemanningen och läggas fram ett förslag till bemanning av fartyget. I ansökan ska anges i 
vilken fråga förhandsutlåtande söks.

Innan förhandsutlåtande avges ska Transport- och kommunikationsverket i fråga om andra 
än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtandet av arbetarskyddsmyndigheten och 
vederbörande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om förhandsutlå-
tande.

Transport- och kommunikationsverket ska iaktta förhandsutlåtandet när det fastställer be-
manningen av fartyget, om de omständigheter som ligger till grund för ansökan har kvarstått 
oförändrade.

11 §

Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, användning, fartområden eller fångstområden eller 
uppgifterna om redaren eller fartyget ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om detta och vid behov ansöka om ett nytt beman-
ningscertifikat för fartyget.

En redare, riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten eller arbetarskydds-
myndighet som är missnöjd med den bemanning som fastställts för ett fartyg, får i andra fall 
än de som avses i 1 mom. ansöka om ändring av bemanningen hos Transport- och kommuni-
kationsverket. Ändring kan sökas i samband med att ett bemanningscertifikat som utfärdats 
för fartyget viss tid förnyas för första gången eller fastställs till att gälla för viss tid eller tills 
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vidare eller, om det är fråga om ett fartyg vars årliga användningstid är kortare än sex måna-
der, efter en full seglationssäsong. Sökanden ska i sin ansökan lägga fram de faktorer på basis 
av vilka sökanden anser att bemanningen borde ändras. Transport- och kommunikationsverket 
ska begära utlåtande om ansökan av arbetarskyddsmyndigheten, de riksomfattande arbets-
marknadsorganisationerna inom sjöfarten och fartygets redare.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna om fartygspersonalens vilotider ombord, ska 
Transport- och kommunikationsverket på begäran av arbetarskyddsmyndigheten ta fartygets 
minimibemanning under omprövning.

Vid behov fastställer Transport- och kommunikationsverket en ny bemanning för fartyget 
enligt 6 § och utfärdar ett nytt bemanningscertifikat.

12 §

Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger kan fås behörig fartygspersonal utan oskäligt 
dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan av 
redaren för viss tid eller för en viss resa bevilja fartyget rätt att göra avvikelser från den fast-
ställda bemanningen, förutsatt att fartygssäkerheten eller havsmiljön inte äventyras.

Bemanningen ska kompletteras i enlighet med den fastställda bemanningen så snart det är 
möjligt.

13 §

Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten

Av tvingande skäl kan Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan av reda-
ren i fråga om behörighetsbrev för däcks- och maskinbefälet bevilja dispens för en person att 
arbeta på ett fartyg i en befattning för vilken han eller hon inte har behörighet. Villkoret är att 
personen har tillräcklig behörighet för att på ett betryggande sätt ha hand om befattningen. 
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens, om förfarandet inte medför fara för 
liv, egendom eller miljön. Innan Transport- och kommunikationsverket beviljar dispens ska 
det höra vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten. En dispens 
får inte gälla längre än sex månader åt gången.

I annan än inrikes fart kan dock dispens för befälhavares eller maskinchefs befattning bevil-
jas endast av synnerligen tvingande skäl och även då endast för så kort tid som det är nödvän-
digt.

Dispens kan beviljas endast för en uppgift med följande högre behörighetsbrev. Om en per-
son saknar behörighetsbrev, kan han eller hon beviljas dispens för en uppgift med lägsta behö-
righetsbrev, om han eller hon på basis av sin utbildning och erfarenhet uppenbart förmår sköta 
befattningen.

13 a §

Försökstillstånd som gäller bemanning och vakthållning

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden tillstånd att ombord på ett far-
tyg avvika från bestämmelserna om fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat i 
6 §, bestämmelserna om fartygets minimibemanning och anknytande behörighetskrav som ut-
färdats med stöd av 6 a §, bestämmelserna om de omständigheter som ska beaktas när beman-
ningscertifikat utfärdas i 7 §, bestämmelserna om redarens och befälhavarens skyldigheter i 
fråga om bemanningscertifikat och minimibemanning i 9 §, bestämmelserna om arrangemang 
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i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning i 23 §, eller bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med stöd av de nämnda paragraferna, om detta behövs 
för att prova nya tekniska lösningar som har samband med fartygets bemanning och vakthåll-
ning (försökstillstånd). Då fastställer Transport- och kommunikationsverket inte bemanningen 
i enlighet med 6, 7 och 8 §.

Försökstillstånd kan inom ett begränsat område beviljas för försök ombord på finländska 
fartyg i inrikesfart. Ett villkor för att tillstånd ska beviljas är att varken fartygssäkerheten eller 
miljön äventyras och att beviljandet av tillståndet inte strider mot de internationella förpliktel-
ser inom sjöfart som är bindande för Finland. Tillståndet kan innehålla villkor.

Försökstillstånd beviljas för högst två år, och det kan inte förnyas för samma försök. Innan 
ett försökstillstånd beviljas ska Transport- och kommunikationsverket underrätta kommunikat-
ionsministeriet om det.

13 b §

Återkallande av försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett i 13 a § avsett försökstillstånd om 
tillståndshavaren upprepade gånger handlar i strid med tillståndsvillkoren eller annars i strid 
med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

En förutsättning för återkallande av ett försökstillstånd är att tillståndshavaren har getts en 
skälig tid för att komma till rätta med bristerna i verksamheten så att verksamheten motsvarar 
försökstillståndet samt bestämmelser och föreskrifter.

14 §

Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i trafik inom ett begränsat område utomlands, kan 
Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan med beaktande av trafikens art i 
enskilda fall besluta att sådan trafik i fråga om bemanningen och fartygspersonalens behörig-
het ska jämställas med därmed jämförbar inrikestrafik. Avvikelserna får medges under förut-
sättning att säkerhetsnivån inte blir lägre och att kuststaten vars vattenområde fartyget trafike-
rar inte motsätter sig det.

23 §

Arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning

Redaren, fartygets befälhavare, maskinchefen och hela vaktpersonalen ska se till att betryg-
gande och i förhållande till rådande omständigheter och den planerade rutten för fartyget till-
räcklig vakt hålls på fartyget.

Vaktarrangemangen ombord på ett fartyg ska ordnas så att trötthet inte nedsätter vaktperso-
nalens prestationsförmåga. Fartygspersonalens uppgifter ska ordnas så att den som är vakt när 
resan inleds liksom också de som sköter följande vakter är tillräckligt utvilade när de inleder 
sitt vaktpass och också i övrigt är i ett sådant skick som förutsätts för uppdraget.

För genomförande av STCW-konventionen meddelar Transport- och kommunikationsverket 
närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering. Transport- och kommunikationsverket 
meddelar också närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering som gäller andra far-
tyg än sådana som omfattas av tillämpningsområdet för STCW-konventionen.

26 §
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Kommunikationsfärdigheter och klädsel för fartygspersonal med säkerhetsrelaterade uppgif-
ter och sjöfartsskyddsuppgifter ombord på passagerarfartyg och förmedling av instruktioner i 

nödsituationer

De medlemmar av fartygspersonalen som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituat-
ioner ska ha tillräckliga språkkunskaper så att det i trafiken mellan Finland och utlandet kan 
ges instruktioner i nödsituationer och så att passagerarna kan informeras på finska, svenska 
och engelska samt i mån av möjlighet på det lands språk till vilket fartyget färdas samt vid be-
hov med uppsatta anslag och handsignaler.

För genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk kan Transport- och 
kommunikationsverket meddela närmare allmänna föreskrifter eller ruttspecifika föreskrifter 
om de instruktioner i nödsituationer och språkkunskaper som avses i 1 mom.

De som tilldelats säkerhetsrelaterade uppgifter på passagerarfartyg ska under arbetstid bära 
sådan klädsel att passagerarna lätt kan identifiera dem som medlemmar av fartygspersonalen. 

Ett passagerarfartygs befälhavare ansvarar för att de medlemmar av fartygspersonalen som 
utför säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfartyget har till-
räckliga språkkunskaper och sådan klädsel som föreskrivs i 3 mom.

26 a §

Uppgifter om sjötjänst

Transport- och kommunikationsverket ska i det trafik- och transportregister som avses i av-
delning V i lagen om transportservice föra in uppgifter om sjötjänst, utbildning och behörig-
heter i fråga om personer som arbetar ombord på finska fartyg.

26 c §

Redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska lämna Transport- och kommunikationsverket följande 
uppgifter för registrering i trafik- och transportregistret:

1) personuppgifter, inklusive nationalitet och personbeteckning eller födelsetid om personen 
inte har personbeteckning, för den som har anställts i en sjömansbefattning,

2) personens befattningar ombord, tidpunkterna när de börjat och slutat samt antalet arbe-
tade dagar när fartyget varit i trafik,

3) fartygets namn, signalbokstäver, IMO-nummer eller annan beteckning, fartygets typ och 
hemort, maskineffekt och bruttodräktighet, eller om det inte finns uppgift om fartygets brutto-
dräktighet, fartygets längd samt fartområde under tiden för personens arbete ombord.

Uppgifterna ska lämnas så att antalet arbetade dagar under en månad anmäls före utgången 
av följande kalendermånad eller i fråga om en oavbruten arbetsperiod före utgången av den 
kalendermånad som följer efter att arbetsperioden slutade. I fråga om säsongtrafik får uppgif-
terna lämnas per seglationssäsong.

Anmälningar till trafik- och transportregistret kan göras via ett gränssnitt eller på något an-
nat sätt i elektronisk form i enlighet med vad Transport- och kommunikationsverket bestäm-
mer.

En redare eller en sjöman som vill att uppgifter om sådana sjömansbefattningar som inte an-
nars införs i trafik- och transportregistret ska antecknas i registret, ska lägga fram en tillförlit-
lig utredning om dem för Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikat-
ionsverket för in uppgifterna i registret om det är relevant med tanke på det dokument som vi-
sar behörigheten.
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27 §

Tillsyn över företagen

I enlighet med ISM-förordningen ska Transport- och kommunikationsverket övervaka att 
finska företag som har fartyg i trafik som omfattas av tillämpningsområdet för ISM-
förordningen följer bestämmelserna i ISM-förordningen.

28 §

Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska Transport- och kommunikationsverket eller en erkänd 
organisation för ett företag som har ett finskt fartyg i trafik som omfattas av förordningen ut-
färda ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation för fartyget i fråga eller ett interimist-
iskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation samt för ett finskt fartyg som omfattas av 
förordningen ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation eller ett interimistiskt certifikat 
om godkänd säkerhetsorganisation.

Ett utländskt bolag som bedriver sjöfart med ett utländskt fartyg på finskt vattenområde eller 
med ett finskt fartyg ska ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats av 
den behöriga myndigheten i den stat där bolaget är etablerat.

Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med ISM-förordningen återkalla de 
handlingar som avses i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan begära att en annan myndighet i en fördragsslu-
tande stat som omfattas av ISM-koden ska utfärda de dokument och certifikat som avses i 1 
mom. På begäran av en annan fördragsslutande stat kan Transport- och kommunikationsverket 
på motsvarande sätt utfärda handlingarna och certifikaten.

30 §

Utförande av verifieringar

Transport- och kommunikationsverket eller en av Transport- och kommunikationsverket 
bemyndigad erkänd organisation utför de verifieringar av dokumenten, certifikaten och verk-
samheten som avses i ISM-förordningen.

31 §

Avvikelser

Transport- och kommunikationsverket får medge avvikelser enligt artikel 7 i ISM-
förordningen.

Om en avvikelse som avses i 1 mom. medges, ska Transport- och kommunikationsverket 
meddela föreskrifter för att säkerställa att målen med ISM-koden uppnås på sådant sätt att 
motsvarande säkerhetsnivå bevaras.

32 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de 
bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av den.
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Polisen, Tullen och arbetarskyddsförvaltningen ska ge Transport- och kommunikationsver-
ket handräckning för fullgörande av de uppgifter som anges i denna lag. Bestämmelser om 
handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen (578/2005).

Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 
är skyldig att lämna uppgifter och annan hjälp till Transport- och kommunikationsverket vid 
skötseln av tillsynsuppgifter enligt denna lag.

32 a §

Anmärkning och varning

När Transport- och kommunikationsverket sköter sina uppgifter enligt denna lag kan verket 
ge en anmärkning eller varning till den som på annat sätt än vad som avses i 39 § bryter mot

1) denna lag eller bestämmelser, föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av den, eller
2) bestämmelserna i ISM-förordningen.
En varning ska ges om en anmärkning inte kan anses tillräcklig med beaktande av omstän-

digheterna i ärendet som helhet. 
En anmärkning ges muntligt eller skriftligt. En varning ges skriftligt och antecknas i trafik-

och transportregistret.

33 §

Gränserna för fartområden i inrikes fart

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om gränserna för de 
fartområden för inrikes fart som anges i 2 § 25 punkten.

34 §

Ersättning för kostnaderna till Transport- och kommunikationsverket

Bestämmelserna om de avgifter som enligt denna lag ska tas ut för Transport- och kommu-
nikationsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministe-
riet.

40 §

Åtgärdseftergift

Om en sjöfartsförseelse är ringa eller de administrativa påföljder som gärningen medför för 
gärningsmannen kan anses vara tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gärningen är, behöver 
åtal för förseelsen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om försummelsen av förpliktelserna uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan Trans-
port- och kommunikationsverket utan att vidta andra åtgärder ge den som försummat sina för-
pliktelser en anmärkning eller varning.

41 §

Ändringssökande
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Beslut av Transport- och kommunikationsverket i ärenden som gäller återkallande av certi-
fiering enligt 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket eller beslut av en er-
känd organisation får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som före-
skrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut som fattats med anledning av en begäran om 
omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag får 
sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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44.

Lag

om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011) 12–14 §, av dem 13 § sådan 

den lyder i lag 126/2013, som följer:

12 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter inom civil luftfart

Flygplatsanvändare får föra meningsskiljaktigheter som gäller flygplatsoperatörens prissätt-
ningsbeslut enligt 11 § 1 mom. till Transport- och kommunikationsverket för behandling.

Till beslutet ska fogas anvisningar om det förfarande som iakttas vid avgörande av menings-
skiljaktigheter. Ärendet ska föras till Transport- och kommunikationsverket för behandling 
inom 30 dagar från det att beslutet har offentliggjorts i enlighet med 11 § 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska fatta ett interimistiskt beslut om ikraftträdandet 
av de ändrade flygplatsavgifterna inom fyra veckor från det att Transport- och kommunikat-
ionsverket har fått ärendet till behandling, om ett slutligt beslut inte kan fattas inom den tiden. 
Flygplatsoperatörens beslut får inte tillämpas förrän Transport- och kommunikationsverket har 
avgjort ärendet eller meddelat ett interimistiskt beslut.

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ett ärende som avses i denna paragraf 
inom fyra månader från det att Transport- och kommunikationsverket fått ärendet till behand-
ling, eller av särskilda skäl inom sex månader. Innan ärendet avgörs ska Transport- och kom-
munikationsverket ge parterna tillfälle att bli hörda.

Transport- och kommunikationsverkets beslut får verkställas genast, om inte marknadsdom-
stolen efter det att besvär som avses i 13 § anhängiggjorts förbjuder verkställigheten, bestäm-
mer att verkställigheten ska avbrytas eller bestämmer något annat om verkställigheten.

13 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av 12 § 
för att avgöra meningsskiljaktigheter om tillhandahållande eller prissättning av tjänster får sö-
kas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / ). Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). Ändring i marknadsdomstolens 
beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

14 §

Rätt att få upplysningar
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För avgörande av en meningsskiljaktighet som avses i 12 § ska flygplatsoperatören på begä-
ran ge Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs om flygplatsavgifter 
och grunderna för bestämmande av dem samt om andra omständigheter som inverkar på avgö-
randet av ärendet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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45.

Lag

om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) 2, 4, 7–9, 11, 12, 14, 16, 

18 och 21–27 §, av dem 2, 4, 7, 8, 11, 12, 16 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
37/2015, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1319/2011 och 37/2015 samt 14, 18, 21 
och 25–27 § sådana de lyder i lag 37/2015, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller koldioxidutsläpp från flygningar som avgår från flygplatser inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstaters territorium eller som ankommer till såd-
ana flygplatser från en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett tred-
jeland.

Denna lag tillämpas på de luftfartygsoperatörer som har ett giltigt drifttillstånd eller en giltig 
operativ licens som Transport- och kommunikationsverket eller någon annan behörig fin-
ländsk myndighet beviljat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 
om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen och på de luftfar-
tygsoperatörer för vilka de största uppskattade utsläppen från flygningar som de genomfört 
under basåret har ägt rum inom Finlands territorium.

Denna lag gäller inte flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfar-
tyg, flygningar i tull- eller polistjänst, flygningar i samband med eftersökning och räddning, 
flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar eller brådskande ambulansflygningar.

Närmare bestämmelser om flygningar enligt 3 mom. och övriga flygningar som avses i 1 
punkt c i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets di-
rektiv 96/61/EG (utsläppshandelsdirektivet) och på vilka denna lag inte tillämpas utfärdas ge-
nom förordning av kommunikationsministeriet.

4 §

Luftfartygsoperatörens skyldigheter

De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 mom. ska
1) övervaka sina utsläpp och tonkilometer, årligen rapportera sina utsläpp och sörja för att 

rapporten kontrolleras,
2) till Transport- och kommunikationsverket sända in en övervakningsplan för godkännande 

fyra månader före ingången av den andra handelsperioden och följande handelsperioder,
3) till det register som avses i 15 § årligen överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar 

de totala utsläppen från luftfart under närmast föregående kalenderår,
4) till Transport- och kommunikationsverket sända in de uppgifter som behövs för ansökan 

om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis, samt
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5) till Transport- och kommunikationsverket anmäla ändringar i sin verksamhet, ändringar 
som gäller övervakning av utsläppen eller byte av luftfartygsoperatör.

7 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska ansökas

Luftfartygsoperatörerna kan särskilt för varje handelsperiod ansöka om de utsläppsrätter för 
luftfart som ska tilldelas gratis. Ansökan görs så att verifierade uppgifter om tonkilometer för 
övervakningsåret lämnas in till Transport- och kommunikationsverket. För den första och den 
andra handelsperioden ska övervakningsåret vara 2010. För efterföljande perioder ska över-
vakningsåret vara det kalenderår som löper ut 24 månader före starten av den handelsperiod 
som ansökan avser.

Ansökan om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska lämnas in senast den 31 
mars 2011 när den gäller den första och den andra handelsperioden. Ansökan för de efterföl-
jande perioderna ska lämnas in minst 21 månader före starten av den handelsperiod som ansö-
kan avser.

Transport- och kommunikationsverket ska lämna ansökningarna om de utsläppsrätter för 
luftfart som tilldelas gratis till Europeiska kommissionen senast 18 månader före starten av 
den period som ansökan avser.

8 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska utfärdas

Europeiska kommissionen fastställer det totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas och 
fördelas genom auktion för varje handelsperiod, antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven, 
antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis under perioden och det riktmärke som ska använ-
das för att tilldela luftfartygsoperatörerna kostnadsfria utsläppsrätter. Transport- och kommu-
nikationsverket ska till luftfartygsoperatörerna utfärda de utsläppsrätter för luftfart som under 
handelsperioden tilldelas gratis senast tre månader efter kommissionens beslut.

Den totala tilldelningen av kostnadsfria utsläppsrätter för en handelsperiod till varje luftfar-
tygsoperatör som har lämnat in en ansökan beräknas genom att uppgiften om tonkilometer i 
ansökan multipliceras med Europeiska kommissionens riktmärke.

Bestämmelser om användningen av riktmärket för kostnadsfria utsläppsrätter och vad som 
ska ingå i ansökan om kostnadsfria utsläppsrätter utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

9 §

En särskild reserv för utsläppsrätter för luftfart

Under varje handelsperiod som avses i 5 § 2 mom. ska tre procent av det totala antal ut-
släppsrätter för luftfart som avses i det momentet avsättas till en särskild reserv för luftfar-
tygsoperatörer

1) som inleder luftfartsverksamhet som omfattas av utsläppshandel efter det övervakningsår 
för vilket uppgifter om tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom., eller

2) vars antal tonkilometer ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år mellan det över-
vakningsår för vilket uppgifter om tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom. och det 
andra kalenderåret under perioden i fråga.

Ur den särskilda reserven kan utsläppsrätter bara tilldelas en luftfartygsoperatör vars verk-
samhet enligt 1 mom. 1 punkten, eller ökning av verksamheten enligt 1 mom. 2 punkten, inte 
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helt eller delvis utgör en fortsättning på luftfartsverksamhet som tidigare bedrivits av en annan 
luftfartygsoperatör. En luftfartygsoperatör som tilldelas utsläppsrätter får dock sammanlagt 
tilldelas högst 1 000 000 utsläppsrätter ur den särskilda reserven under en handelsperiod.

En luftfartygsoperatör som uppfyller det som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan ansöka om gra-
tis tilldelning av utsläppsrätter ur den särskilda reserven genom en ansökan till Transport- och 
kommunikationsverket. Ansökan ska göras senast den 30 juni det tredje året av den handelspe-
riod som ansökan gäller.

Bestämmelser om ansökan som avses i denna paragraf och registrering av utsläppsrätter som 
tilldelas ur den särskilda reserven utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

11 §

Övervakning, rapportering och kontroll av utsläpp och tonkilometer

Luftfartygsoperatören ska utarbeta en plan där det anges hur luftfartygsoperatören övervakar 
utsläpp från och tonkilometer för sina luftfartyg. Dessa uppgifter behövs för ansökan enligt 7 
§ 1 mom. och 9 § 3 mom. I planen ska det anges hur uppgifterna anmäls till Transport- och 
kommunikationsverket. Luftfartygsoperatören ska lämna in en sådan plan till Transport- och 
kommunikationsverket fyra månader före varje ny handelsperiod. Planen ska godkännas av 
Transport- och kommunikationsverket.

Luftfartygsoperatören är skyldig att rapportera utsläppen från vart och ett av sina luftfartyg. 
Rapporten för varje kalenderår ska lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast 
den 31 mars följande år och Transport- och kommunikationsverket ska sända den vidare till 
Europeiska kommissionen.

Luftfartygsoperatören svarar för att rapporten enligt 2 mom. har kontrollerats av en godkänd 
kontrollör som avses i 12 §. Kontrollen ska gälla utsläpp från och tonkilometer för luftfartygen 
samt övervakningssystemets tillförlitlighet, trovärdighet och exakthet.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att en luftfartygsoperatör inte får överföra 
fler utsläppsrätter förrän operatören lämnat in en rapport över utsläppen senast den 31 mars 
varje år och rapporten har konstaterats vara tillfredsställande i fråga om utsläppen för det före-
gående året.

Närmare bestämmelser om planen enligt 1 mom. och rapporten enligt 2 mom. utfärdas ge-
nom förordning av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om hur övervak-
ningsplanerna och de årliga utsläppsrapporterna ska utarbetas och sändas in samt om vilken 
verkan en felaktig övervakning kan ha på bedömningen av utsläppsmängderna.

Med avvikelse från 4 § 1 punkten och 2 och 4 mom. i denna paragraf om en årlig rapport ska 
rapporten om de kontrollerade utsläppen 2013 från flygningar mellan flygplatser i stater som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas in senast den 31 mars 2015.

12 §

Kontrollör

En luftfartygsoperatör ska för kontrollen av tonkilometer som uppgetts i en ansökan enligt 7 
§ 1 mom. och 9 § 3 mom. och för kontrollen av en rapport enligt 11 § 2 mom. anlita en kon-
trollör med kännedom om luftfartssektorn.  Transport- och kommunikationsverket ska god-
känna kontrollören i enlighet med 61 och 62 § i lagen om utsläppshandel och återkalla god-
kännandet av en kontrollör i enlighet med 64 § i den lagen. På utförandet av kontrolluppgifter 
och på kontrollörens skyldighet att anmäla förändringar i sin verksamhet tillämpas bestäm-
melserna i 58 och 63 § i den lagen.
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Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas det närmare bestämmelser om 
förfarandet vid godkännande av kontrollörer, bedömning av kraven för godkännande och utfö-
rande av kontrolluppgifter.

14 §

Projektverksamhet

En luftfartygsoperatör får under handelsperioden 2013–2020 årligen använda certifierade ut-
släppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som härrör från projektverksamhet till 
högst 1,5 procent av de utsläppsrätter som operatören ska överlämna enligt 19 §.

En luftfartygsoperatör får använda den från 2012 återstående nyttjanderätten till projekten-
heter även under handelsperioden 2013–2020 till den del projektenheterna har blivit oanvända 
under perioden 2012, för fullgörande av den skyldighet som föreskrivs i 19 §.

Transport- och kommunikationsverket beslutar om luftfartygsoperatörens maximala an-
vändning av projektenheter och lämnar för granskning in uppgifter till kommissionen om den 
maximala användningen per luftfartygsoperatör.

Till övriga delar tillämpas 7 kap. i lagen om utsläppshandel på projektverksamhet.

16 §

Årlig tilldelning och registrering av utsläppsrätter för luftfart

Transport- och kommunikationsverket fastställer antalet utsläppsrätter för luftfart som varje 
luftfartygsoperatör årligen ska tilldelas gratis under handelsperioden genom att dividera det to-
tala antalet utsläppsrätter enligt 6 § med det antal år i perioden under vilka luftfartygsoperatö-
ren bedriver luftfartsverksamhet.

Energimyndigheten ska senast den 28 februari varje år på en luftfartygsoperatörs utsläpp-
skonto i det register som avses i 15 § registrera det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som 
operatören tilldelas för det året.

Om det drifttillstånd eller den operativa licens som beviljats luftfartygsoperatörens organi-
sation har upphört att gälla, om luftfartygsoperatören enligt 25 § 1 mom. genom beslut av 
Europeiska kommissionen har ålagts verksamhetsförbud eller om luftfartygsoperatören lägger 
ner luftfartsverksamhet som omfattas av denna lag, får Energimyndigheten efter återkallelsen 
eller verksamhetsnedläggningen inte längre registrera årliga utsläppsrätter på luftfartygsopera-
törens utsläppskonto. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Energimyndighet-
en om återkallelse och åläggande som avses i detta moment.

18 §

Registrering av utsläppsrätter för luftfart vid byte av luftfartygsoperatör

När luftfartygets operatör byts ska den nya operatören anmäla bytet till Transport- och 
kommunikationsverket och dessutom till Energimyndigheten, som i enlighet med 16 § 2 mom. 
registrerar utsläppsrätterna för året i fråga på den nya luftfartygsoperatörens utsläppskonto i 
registret.

21 §

Rätt att få information och utföra inspektion
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För tillsynen och för verkställigheten av denna lag har Transport- och kommunikationsver-
ket och Energimyndigheten rätt att få tillgång till nödvändig information av luftfartygsopera-
törer samt oberoende av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) av kontrollörer.

För tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den har Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten rätt att utföra in-
spektion i andra lokaler än sådana som luftfartygsoperatören använder för boende av perma-
nent natur. Luftfartygsoperatören ska på begäran av den myndighet som utför inspektionen ge 
tillgång till sådana handlingar och till registreringar i sitt datasystem samt tillträde till sådana 
anordningar och sådan utrustning som kan ha betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Vid förrättande av inspektion 
ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas. Den tjänsteman som utför in-
spektionen har rätt att gratis ta kopior av granskade handlingar och utskrifter av registreringar 
i datasystemet.

22 §

Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga den som bryter mot denna lag eller mot en 
bestämmelse som utfärdats med stöd av den att rätta till sin försummelse eller annars fullgöra 
sin skyldighet. Åläggandet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts 
helt eller delvis eller att en åtgärd som försummats utförs på den försumliges bekostnad.

På vite, hot om avbytande och hot om tvångsutförande tillämpas vad som föreskrivs i vite-
slagen (1113/1990).

23 §

Utsläppshandelsförseelse i luftfart

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) försummar att utarbeta och till Transport- och kommunikationsverket för godkännande 

sända in en övervakningsplan enligt 4 § eller försummar att rapportera sina utsläpp eller för-
summar att sörja för att rapporten kontrolleras enligt 4 §,

2) anmäler felaktiga uppgifter till myndigheter,
3) använder utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter i strid med 14 §, eller
4) försummar att förete de handlingar och registreringar som avses i 21 § 1 mom.,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsläpps-

handelsförseelse i luftfart dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har fastställts med stöd av denna lag och 

förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

24 §

Avgift för överskridande utsläppsrätter

Transport- och kommunikationsverket ska se till att namnen offentliggörs på de luftfartygs-
operatörer som bryter mot kraven i denna lag på överlämnande av tillräckligt många utsläpps-
rätter.

Om en luftfartygsoperatör inte inom den frist som avses i 19 § överlämnar tillräckligt många 
utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp under det föregående året, ska Transport- och kommu-
nikationsverket ålägga operatören att betala staten en avgift för de överskridande utsläppsrät-
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terna. Avgiften är 100 euro för varje ton koldioxidekvivalenter som släpps ut och som opera-
tören inte överlämnat utsläppsrätter för. Avgiften för överskridande utsläppsrätter höjs i enlig-
het med det europeiska harmoniserade konsumentprisindexet. Avgiften för överskridande ut-
släppsrätter verkställs enligt 69 § i lagen om utsläppshandel.

Förutom att luftfartygsoperatören ska betala avgiften för överskridande utsläppsrätter för 
luftfart enligt 2 mom., ska luftfartygsoperatören överlämna det antal utsläppsrätter som mots-
varar de överskridande utsläppen när denne överlämnar utsläppsrätterna för det följande ka-
lenderåret.

25 §

Verksamhetsförbud

Om en luftfartygsoperatör inte iakttar kraven i denna lag och om det genom åtgärder som 
avses i 22–24 § inte har kunnat säkerställas att kraven iakttas, får Transport- och kommunikat-
ionsverket begära att Europeiska kommissionen beslutar om ett verksamhetsförbud för opera-
tören i fråga. Begäran från Transport- och kommunikationsverket ska innehålla

1) belägg för att luftfartygsoperatören inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag,
2) utförliga uppgifter om de tillsynsåtgärder som Transport- och kommunikationsverket har 

vidtagit,
3) motiveringen för ett verksamhetsförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

och
4) ett förslag om omfattningen av verksamhetsförbudet inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet och villkor som kan förenas med förbudet.
Transport- och kommunikationsverket svarar för att Europeiska kommissionens beslut sätts i 

kraft i Finland.

26 §

Myndigheternas avgiftsbelagda prestationer

Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten har rätt att ta ut en avgift för 
behandling av ett tillstånd, en anmälan, ett godkännande eller något annat ärende som omfat-
tas av denna lag. Energimyndigheten har dessutom rätt att ta ut en avgift för hanteringen av 
kontona i registret.

Närmare bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestat-
ioner enligt 1 mom. och avgifterna för dem utfärdas genom förordning av kommunikations-
ministeriet och om Energimyndighetens prestationer och avgifterna för dem genom förordning 
av arbets- och näringsministeriet med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten (150/1992).

27 §

Ändringssökande

Omprövning av en kontrollörs utlåtande får begäras hos kontrollören på det sätt som anges i 
förvaltningslagen.

Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten samt ett beslut 
som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / 
).
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Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av godkännandet av 
en kontrollör samt i ett ärende som avses i 22 eller 24 § får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvaltningsdom-
stolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärs-
tillstånd.

Beslut av Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots att 
ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Ändring i en avgift som Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket be-
stämt för sina offentligrättsliga prestationer får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om 
grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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46.

Lag

om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 3, 5–7, 11, 14, 15, 17 och 20 §, 

av dem 3, 5, 6, 14 och 20 § sådana de lyder i lag 1310/2009, 7 och 17 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1310/2009, 11 § sådan den lyder i lag 52/2018 samt 15 § sådan den lyder i lag 
991/2015, som följer:

3 §

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av Transport- och kommunikationsverket, som kan 
meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa formulä-
ret för den deklarationsblankett som behövs för att fastställa avgiften.

5 §

Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunikat-
ionsverket för föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen ska innehålla de 
uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

6 §

Påförande av avgiften

Transport- och kommunikationsverket fastställer avgiften utan dröjsmål på grundval av de-
klarationen och andra utredningar som det har fått.

7 §

Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret skall betalas i fyra lika stora poster senast den 15 dagen i betal-
ningsperiodens andra kalendermånad.

Om den betalningsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som 
avses i 1 mom. skall avgiften betalas enligt deklarationen eller den betalningsskyldiges bokfö-
ring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat avgiften inom utsatt tid eller har betalat den till 
lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikationsverket 
utan dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att betala den obetalda avgiften.

11 §
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Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, kostnader för betalningar samt överföring till Transport- och 
kommunikationsverket av avgifter som mottagits av penninginrättningar tillämpas 18 och 22 § 
i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

14 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. 
Omprövning av ett ärende som gäller påförande av avgift ska begäras inom tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfåendet 
av beslutet.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden ( / ).

Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut 
har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden.

17 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Be-
svärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt 
för statens del har den direktör vid Transport- och kommunikationsverket som ansvarar för 
administrativa ärenden.

20 §

Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för Transport- och kommunikationsverket eller en av 
verket förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och 
övriga för påförande av avgifter och övervakning av betalning nödvändiga uppgifter i begärd 
form.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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47.

Lag

om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 

27 b, 31, 32, 37, 38, 42, 42 a, 42 b, 43 b–43 d, 43 f–43 h, 47, 48, 52, 52 b, 56, 56 a, 62, 99, 99 
b, 100, 100 a, 100 b, 101–103, 105, 107, 108 a, 109 och 109 a §,

av dem 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 27 b, 31, 32, 37, 38, 42, 42 a, 42 b, 47, 48, 52, 52 
b, 56, 56 a, 62, 99, 99 b, 100, 100 a, 100 b, 101–103, 105, 107, 108 a och 109 a § sådana de 
lyder i lag ( / ) samt 43 b–43 d, 43 f–43 h och 109 § i lag 446/2012 som följer:

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) trafiksystem den helhet som består av person- och godstrafik inom alla trafikformer, av de 

trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser och information, samt av i lagen 
om transportservice (320/2017) avsedda tjänster, trafikmedel och system som styr trafiken,  

2) väghållning planering, byggande, underhåll och trafikförvaltning av landsvägar samt pro-
duktion och uppdatering av informationen kring dessa uppgifter,  

3) byggande anläggande av ny väg och förbättring av väg,  
4) underhåll skötsel och reparation av väg,  
5) väghållare Trafikledsverket,  
6) väghållningsområde ett område som fastställs genom ett samarbetsavtal mellan landskap-

en och inom vilket de väghållningsuppgifter som landskapen i området ska ansvara för sköts i 
enlighet med samarbetsavtalet,  

7) avtal om väghållning det avtal som ska ingås mellan väghållaren och landskapen för ord-
nandet av väghållningen.  

4 § 

Landsvägar 

En landsväg är en statsägd väg eller en väg som innehas med vägrätt som har anvisats för 
allmän trafik och förvaltas av Trafikledsverket. Landsvägarna är beroende på sin betydelse för 
trafiken riksvägar, stamvägar, regionala vägar eller förbindelsevägar.  

Riksvägarna betjänar långväga trafik som är riksomfattande eller rör sig över landskaps-
gränserna. Stamvägarna kompletterar nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom landskap-
en. De regionala vägarna betjänar trafiken inom de ekonomiska regionerna och förbinder dem 
med riks- och stamvägar. De övriga landsvägarna är förbindelsevägar. Bestämmelser om klas-
sificeringen av riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.  

De landsvägar som hör till det nationellt viktiga stomnätet förbinder de största nationella 
och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra samt betjänar särskilt den 
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långväga trafiken. Närmare bestämmelser om till vilka delar landsvägarna hör till stomnätet 
utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.  

En landsväg kan vara en motorväg eller motortrafikled eller annan väg avsedd för trafik av 
en viss art. Närmare bestämmelser om motorvägars och motortrafikleders tekniska egenskaper 
utfärdas genom förordning av statsrådet. En landsväg kan även vara avsedd att användas end-
ast på vintern (särskild vinterväg).  

6 § 

Landsvägsfärjor 

Till en landsväg hör också färja med färjeled och färjeläge. En färja kan styras med hjälp av 
styrlinor eller annan ersättande anordning som Transport- och kommunikationsverket har 
godkänt (vajerfärja) eller vara en frigående färja (frigående färja). På frigående färjor tilläm-
pas vad som föreskrivs om de ro-ro-passagerarfartyg som avses i 2 § i lagen om fartygs tek-
niska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009). 

För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om dem. Den som producerar 
färjtrafikservice ansvarar för att föraren av vajerfärjan har fyllt 18 år och har förmåga att sköta 
uppgiften. Serviceproducenten ansvarar dessutom för att föraren av vajerfärjan är förtrogen 
med vajerfärjans maskineri, konstruktion och användning samt med reglerna i 1972 års kon-
vention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 
30/1977) och i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för 
inre farvatten 1978, 252/1978) samt med innehållet i de bestämmelser som har utfärdats med 
stöd av 4 mom. En förare av en vajerfärja ska ha tillräckligt god hälsa för att kunna köra vajer-
färjan. Föraren ska också ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge anvisningar till pas-
sagerarna i nödsituationer. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare före-
skrifter om besiktning av vajerfärjor och om vajerfärjors utrustning och väghållaren närmare 
föreskrifter om vajerfärjors bemanning.  

Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsaker som har samband med trafiken eller på ansö-
kan av ett landskap, en kommun eller någon annan myndighet eller aktör kan väghållaren be-
sluta att en färja ska gå enligt tidtabell. I beslutet ska samtidigt anges grunderna för faststäl-
landet av tidtabellen. Innan saken avgörs ska väghållaren ge dem som direkt berörs av 
färjtrafiken tillfälle att framföra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande av kommunen i fråga 
och vid behov också av andra myndigheter. Väghållaren ska kungöra beslutet, och tidtabellen 
ska läggas fram i omedelbar närhet av färjeläget. 

Närmare bestämmelser om tillsynen över färjor, körordningen till en färja, prioriterade 
transporter och annan vägtrafik, körande av en vajerfärja när den är frikopplad från styrlinan, 
åtgärder som föranleds av korsningar mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg som krävs 
av föraren av en vajerfärja och utrustningen vid ett färjeläge utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet. 

10 § 

Väghållare och kostnaderna för väghållningen 

Trafikledsverket är väghållare för landsvägsnätet och utövar de rättigheter som har grundats 
för väghållningen. Staten svarar för kostnaderna för väghållningen.  

Av särskilda orsaker, till exempel om väghållningen sköts så att den till sin kvalitet eller om-
fattning håller en högre standard än vad den allmänna trafiken eller anpassningen av vägen till 
miljön kräver eller om någon drar särskild nytta av de åtgärder som vidtas, kan förutom väg-
hållaren också någon annan enligt avtal delta i kostnaderna för väghållningen eller åta sig att 
se till att någon åtgärd som hänför sig till väghållningen vidtas. 
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För att säkerställa att trafiksystemet fungerar och för att genomföra lagens syften kan väg-
hållaren av särskilda skäl och i enlighet med ett avtal delta i kostnaderna för andra åtgärder 
som hänför sig till väghållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar. 

11 § 

Myndigheter som svarar för väghållningen 

Trafikledsverket svarar för de uppgifter som ska skötas av ägaren till landsvägsnätet och för 
de riksomfattande uppgifterna inom väghållningen. Trafikledsverket ska även styra landskap-
en vid skötseln av uppgifterna inom väghållningen. 

Landskapen svarar inom sina respektive verksamhetsområden för skötseln av uppgifter inom 
väghållningen i enlighet med avtalet om väghållningen och under Trafikledsverkets styrning 
på högst nio väghållningsområden. Trafikledsverket svarar dock för byggandet av viktiga pro-
jekt.  

Trafikledsverket är det behöriga organ som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Transport- och kommunikationsver-
ket är den administrativa myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska väg-
nätet. 

13 § 

Allmänna krav för väghållning 

Utvecklandet och underhållet av samt investeringarna i landsvägsnätet ska främja 
1) den riksomfattande trafiksystemplanens mål, 
2) möjligheterna att uppnå de riksomfattande målen för områdesanvändningen, områdesut-

vecklingen, möjligheterna att uppnå de mål som ställts för samhällsstrukturen och miljön vid 
planeringen av markanvändningen samt en ekonomisk samhällsstruktur och områdesanvänd-
ning,  

3) minskningen av utsläpp i trafiken, och 
4) möjligheterna att utnyttja information och digitalisering samt trafikens automatisering och 

förutsättningarna för utvecklande av trafiktjänster.  
Landsvägar ska planeras, byggas och hållas i skick med hänsyn till deras betydelse för trafi-

ken så att  
1) landsvägarna erbjuder möjlighet till trygg och fungerande trafik och transport i hela lan-

det till skäliga kostnader och med beaktande av olika trafikformer, olika befolkningsgruppers 
trafikbehov och olika näringsgrenars transportbehov,  

2) de olägenheter som landsvägsnätet och trafiken orsakar miljön blir så små som möjligt 
och naturresurserna används sparsamt,  

3) väghållningen inte orsakar någon större skada eller olägenhet än behövligt, 
4) landsvägarna med avseende på trafiken och tekniskt sett är så fungerande och säkra som 

möjligt och syftet med dem uppnås på ett så förmånligt sätt som möjligt, 
5) informationen om landsvägarna uppdateras och är tillgänglig, och 
6) landsvägarna och den digitala infrastrukturen i anknytning till dem är kompatibla med 

den övriga trafiken och dess digitala infrastruktur.  
En landsväg förbättras när den allmänna trafiken så kräver eller i syfte att undanröja eller 

minska olägenheter av trafiken eller om markanvändningen så kräver. En ny landsväg anläggs 
om det existerande landsvägsnätet inte längre tillgodoser den allmänna trafikens eller markan-
vändningens behov och om dessa behov inte kan tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt genom 
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att utveckla trafiksystemet eller förbättra vägen eller om olägenheterna av trafiken inte kan 
undanröjas eller i tillräcklig utsträckning minskas. En landsväg får inte byggas i strid med en 
plan med rättsverkningar.  

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter som behövs för att garantera 
uppfyllandet av de i 2 mom. avsedda krav som gäller vägkonstruktion, utrustning, trafiktek-
niska lösningar samt användningen av landsvägar och begräsningar för den. 

15 d § 

Förfarandet för beredningen av planerna 

Kommunikationsministeriet ska bereda den riksomfattande trafiksystemplanen i samarbete 
med samtliga landskap och med de ministerier, myndigheter och andra aktörer som är centrala 
med tanke på planen. Utlåtande om utkastet till planen ska begäras från de ministerier, myn-
digheter och andra aktörer för vars verksamhetsområde eller uppgifter planen har en väsentlig 
betydelse.  

Landskapet ska bereda landskapets trafiksystemplan i samarbete med statens trafikförvalt-
ning, områdets kommuner och övriga landskap samt myndigheter och övriga aktörer för vars 
verksamhetsområde trafiksystemplanen kan ha väsentlig betydelse. Landskapet ska begära ut-
låtande om utkastet till planen från områdets kommuner och från de ministerier, myndigheter, 
övriga landskap och andra instanser för vars verksamhetsområde eller uppgifter planen har vä-
sentlig betydelse.  

Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket ska delta i utarbetandet både av 
den riksomfattande trafiksystemplanen och av landskapets trafiksystemplan  i enlighet med 
det som särskilt föreskrivs i lagen. Transport- och kommunikationsverket deltar i egenskap av 
sakkunnig i transportservice, en fungerande marknad, utnyttjande av information och främ-
jande av automation i utarbetandet av trafiksystemplanen och åtgärderna. Trafikledsverket 
deltar i egenskap av sakkunnig i trafikledshållning och innehavare av trafikledsegendom i tra-
fiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten.

Den som svarar för beredningen av planen ska ge även andra instanser än de som avses i 1 
och 2 mom. möjlighet att bekanta sig med de i de nämnda momenten avsedda planutkasten 
och att framföra sina åsikter. Information om den möjligheten ges genom att offentliggöra en 
kungörelse på det sätt som anges i 108 §. För framförande av åsikter ska det reserveras minst 
30 dagar. Även om en godkänd plan och om motiveringarna samt hur utlåtanden och åsikter 
har beaktats ska kungöras offentligt på motsvarande sätt.  

27 § 

Växelverkan 

När en utredningsplan och en vägplan utarbetas ska landskapet ge kommunen, fastighetsä-
gare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan på-
verkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen, att bedöma verkningarna av pla-
nen och att skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken. 

Innan planen godkänns ska landskapet ge de i 1 mom. avsedda intressenterna tillfälle att 
göra en anmärkning med anledning av planen. Landskapet ska i detta syfte hålla utrednings-
planen och vägplanen offentligt framlagda oavbrutet i 30 dagar. Anmärkningarna mot planen 
ska ges in till landskapet före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Landskap-
et ska ge de kommuner vars område omfattas av planen möjlighet att yttra sig om anmärk-
ningarna. Landskapet ska på det sätt som landskapens tillkännagivanden ska kungöras enligt 
landskapslagen kungöra framläggandet av planen samt på vilket sätt och inom vilken tid an-
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märkningar kan göras. Landskapet ska sända ett skriftligt meddelande om att planen lagts fram 
till de ägare och innehavare av fastigheter inom planens verkningsområde som är bosatta i ett 
annat landskap och är nämnda i handlingarna eller annars är kända. 

Landskapet ska framföra sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som har 
gjorts mot planen. Landskapets ställningstagande ska meddelas områdets kommuner samt dem 
som skriftligen har begärt det och som samtidigt har meddelat sin adress. Landskapets motive-
rade ställningstagande meddelas i Transport- och kommunikationsverket beslut som gäller 
godkännandet av planen.  

Landskapet ska begära utlåtande om planen av de övriga landskap och kommuner vars om-
råde planen gäller eller på vars område verkningar av planen i övrigt visar sig samt av Statens 
tillstånds- och tillsynsmyndighet. Landskapet ska begära utlåtande även av andra myndigheter, 
om det med tanke på beslutsprövningen är behövligt. Landskapet ska ge sitt motiverade ställ-
ningstagande om de utlåtanden som getts om planen.  

Om en vägplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar be-
döms vara ringa, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 2–4 mom. 

Närmare bestämmelser om förfarandet för växelverkan utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

27 a § 

Förhandsöverläggning 

Medan en utredningsplan och en vägplan utarbetas och innan planen lämnas för godkän-
nande ska Transport- och kommunikationsverket anordna en förhandsöverläggning på begäran 
av landskapet eller en annan myndighet. Verket kan också anordna förhandsöverläggning på 
eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas inom rimlig tid. Förhandsöverläggningen 
har till syfte att främja hanteringen av de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs 
för planen, informationsutbytet mellan landskapet och de övriga myndigheterna samt att för-
bättra utredningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfa-
randen. 

27 b § 

Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan 

Landskapet gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om godkännande 
av en utredningsplan eller en vägplan.  

Den framställning om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, utred-
ningar och handlingar enligt 15 q, 15 r, 16, 17, 19, 27, 29 och 43 b § i denna lag som behövs 
för den prövning som gäller godkännandet av planen.  

Den framställning om godkännande av en vägplan ska innehålla de uppgifter och utredning-
ar enligt 15 q, 15 r, 16, 17, 22–24, 27, 28, 29, 43 b, 44 ja 45 § i denna lag som behövs för den 
prövning som gäller godkännandet av planen. 

Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för fram-
ställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket skriftligen samt i mån av 
möjlighet elektroniskt.  Verket ska begära Trafikledsverket om utlåtande om planen om det 
inte är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om innehållet i utredningsplanen och vägplanen och om inlämnandet 
av dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

31 § 
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Planernas giltighetstid 

En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år från utgången av det år under vilket godkännan-
det av utredningsplanen för projektet har vunnit laga kraft. I annat fall förfaller beslutet om 
godkännande av utredningsplanen. Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan av 
landskapet förlänga utredningsplanens giltighetstid med högst fyra år, om förutsättningarna i 
17 och 19 § alltjämt uppfylls. En vägplan anses ha börjat utarbetas när detta kungjorts så som 
föreskrivs i 16 § 2 mom. 

Beslutet om godkännande av en utredningsplan förfaller även till den del en vägplan som 
har utarbetats enligt planen har godkänts och beslutet om godkännande har vunnit laga kraft. 

Beslutet om godkännande av en vägplan förfaller, om arbetet på vägen inte till någon del har 
påbörjats inom fyra år från utgången av det år under vilket vägplanen har vunnit laga kraft. 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan av landskapet förlänga tidsfristen med 
högst fyra år och av särskilda skäl med ytterligare en period på högst fyra år. Tidsfristen kan 
förlängas bara om vägplanen alltjämt uppfyller förutsättningarna i 17 och 22 §. Arbetet på 
vägen anses ha påbörjats när det område som behövs för vägändamålen har tagits i väghålla-
rens besittning i enlighet med 56 §. 

32 § 

Uppföljning och utvärdering 

Trafikledsverket ska systematiskt följa vägprojektets uppskattade och övriga verkningar och 
utnyttja resultaten av uppföljningen vid bedömningen av olika projekts verkningar och vid va-
let av planeringslösningar. 

Trafikledsverket kan av särskilda skäl besluta att det i fråga om sådana i 15 r § 1 mom. av-
sedda vägprojekt av vilka det har gjorts en projektbedömning även ska göras en utvärdering. 
För utvärderingen ansvarar landskapet i samarbete med väghållaren. Utvärderingen ska inne-
hålla en redogörelse förde tekniskekonomiska avvikelser som har gjorts från vägplanen under 
genomförandet av vägplanen, för utvecklingen i trafiken samt för utfallet av de verkningar 
som är av betydelse med tanke på vägprojektets lönsamhet och effekter.  

37 § 

Anslutning till landsväg 

Trots förbud eller bestämmelser som avses i 24 § 1 mom. kan Trafikledsverket tillåta an-
slutning av en enskild väg till en landsväg som är underkastad förbud eller användning av en 
förbjuden anslutning eller ändring av anslutningens användningsändamål, om en ändamålsen-
lig användning av en fastighet kräver det och trafiksäkerheten inte äventyras av anslutningen 
eller användningen av den. Om fastigheten behöver en lantbruksanslutning ska tillstånd bevil-
jas för att anlägga en sådan i anslutning till en väg som avses i detta moment, om trafiksäker-
heten inte äventyras av anslutningen och dess läge. Tillståndet kan förenas med behövliga 
villkor.  

Tillstånd för att ansluta en enskild väg till någon annan än en sådan landsväg som avses i 1 
mom. ska beviljas, om anslutningen behövs för nyttjandet av en fastighet och anslutningen 
och dess läge är sådana att trafiksäkerheten inte äventyras av anslutningen eller användningen 
av den. Tillståndet kan förenas med behövliga villkor. En lantbruksanslutning får enligt Tra-
fikledsverkets anvisningar anslutas till en väg som avses i detta moment, om detta inte äventy-
rar trafiksäkerheten. Väghållaren ska i god tid innan åtgärder vidtas underrättas om anläggan-
det av en sådan lantbruksanslutning. 
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Om det för att inrätta en snöskoterled som avses i terrängtrafiklagen (1710/1995) eller någon 
annan därmed jämförbar trafikförbindelse måste ordnas med ett övergångsställe på vägområ-
det för korsande av landsvägen, kan Trafikledsverket bevilja tillstånd för denna åtgärd, om 
övergångsstället inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen. Till-
ståndet kan förenas med behövliga villkor. 

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. gäller inte motorvägar eller motortrafikleder eller de nation-
ellt viktiga stomvägar som avses i 4 § 3 mom. och för vilka bestämmelser om tillträde kan ges 
endast i vägplanen. För en stomvägs del kan Trafikledsverket av särskilda skäl bevilja tillstånd 
för att anlägga en anslutning enligt 1 mom. eller ordna med ett övergångsställe enligt 3 mom. 

38 § 

Anläggande, underhåll eller ändring av anslutning eller övergångsställe 

Väghållare som svarar för en enskild väg och innehavare av en lantbruksanslutning är skyl-
diga att anlägga sin anslutning och hålla den i skick enligt Trafikledsverkets anvisningar så att 
den inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för underhållet av landsvägen. Tra-
fikledsverket eller enligt avtal landskapet svarar dock för underhållet av en enskild vägs an-
slutning och en lantbruksanslutnings vägtrumma.  

Om en befintlig anslutning till en enskild väg eller en lantbruksanslutning till följd av ändrad 
eller avsevärt ökad användning orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för underhållet 
av landsvägen, är den väghållare som svarar för den enskilda vägen eller innehavaren av lant-
bruksanslutningen skyldig att på egen bekostnad enligt Trafikledsverkets anvisningar utföra 
sådana ändringar i fråga om anslutningen eller i undantagsfall även i fråga om anslutningsom-
rådet att den fara eller olägenhet som anslutningen förorsakar avlägsnas eller minskas, samt att 
vid behov ansöka om nytt tillstånd för anslutningen. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller i fråga om ett övergångsställe på en landsväg 
också den som håller en snöskoterled eller en annan därmed jämförbar trafikförbindelse. 

Om den som åläggs skyldigheter med stöd av 1–3 mom. försummar dessa skyldigheter, får 
Trafikledsverket vidta åtgärderna på den försumliges bekostnad eller avbryta byggarbetet. Be-
stämmelser om hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande finns i viteslagen 
(1113/1990).  

42 § 

Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på 
vägområde 

För arbete på vägområde samt för placering av konstruktioner, anläggningar och anordning-
ar på vägområde krävs det tillstånd av Trafikledsverket. Tillstånd får beviljas om åtgärden inte 
orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghållningen. Tillstånd för placering av 
konstruktioner, anläggningar eller anordningar som är nödvändiga med tanke på ett funge-
rande samhälle ska dock beviljas om placeringen inte orsakar fara för trafiken och inte medför 
mer än ringa olägenhet för väghållningen. 

Den som beviljats tillstånd är skyldig att utföra det arbete som avses i 1 mom. och att under-
hålla konstruktioner, anläggningar och anordningar enligt Trafikledsverkets föreskrifter. Till-
ståndsinnehavaren är skyldig att på egen bekostnad göra de ändringar som Trafikledsverket 
kräver eller att flytta eller avlägsna en konstruktion, anläggning eller anordning, om nyttjandet 
av den orsakar sådan fara eller olägenhet som avses i 1 mom. 

Om tillstånd inte krävs på grund av bestämmelser i någon annan lag, ska det göras en anmä-
lan om åtgärden till Trafikledsverket i god tid innan åtgärden vidtas. 
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Om inte något annat följer av 1 eller 3 mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs Trafik-
ledsverkets tillstånd för att ett vägområde och sådana konstruktioner, anläggningar och anord-
ningar som finns på vägområdet ska få användas för andra ändamål än landsvägsändamål. 

Tillstånd krävs dock inte för 
1) en förbindelseväg och regional väg som inte är markerad med ett vägmärke som anger 

förkörsrätt, om området utanför dikets yttre slänt på en landsvägs vägområde ska användas 
kortvarigt då det är fråga om att trävaror förvaras kortvarigt i högst sex månader i samband 
med avverkning och med beaktande av bestämmelserna i vägtrafiklagen och inte heller för 
lastning på vägområdet av den trävara som har förvarats på ovannämnda sätt, 

2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig annons på vägområde, eller  
3) placering på vägområde med stöd av 45 § 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana an-

ordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av post.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 

som ska ingå i tillståndsansökan och anmälan, om hur uppgiften om placeringen ska meddelas 
och om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av konstruktioner, anläggningar och 
anordningar samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår. När det gäller el- och tele-
kablar kan verkets föreskrift gälla endast kablarnas yttre skyddskonstruktioner och placering 
samt arrangemangen under den tid arbetet pågår. 

42 a § 

Placering av vissa kablar på vägområde 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 § 1 mom. räcker en anmälan till Trafikledsver-
ket om placeringen av el- och telekablar samt tillhörande kabelskåp och kabelbrunnar på väg-
område förutsatt att det är fråga om  

1) kablar som ska passera under en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som hör till 
en landsväg, 

2) en förlängning av en kabel som löper i vägens längdriktning eller en korsande kabel som 
ansluter till den men som sträcker sig utanför vägområdet eller som passerar under en lands-
väg, 

3) luftledningar som korsar en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som hör till en 
landsväg, 

4) luftledningar som löper i vägens längdriktning och som placeras utanför vägområdet in-
vid en landsväg, men vars ledningsområde sträcker sig till vägområdet, 

5) nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt, om de har skaffats först efter det att bygg-
arbetet redan inletts, 

6) kablar som löper i vägens längdriktning, om kablarna enbart placeras i redan befintliga 
rörledningar som löper i vägens längdriktning. 

Till anmälan ska det fogas en redogörelse för kabelns ägare, kabelns placering, förhållanden 
på och grunduppgifter om platsen, hur arbetet utförs och vem som utför det, trafikarrange-
mangen under den tid arbetet pågår samt vilken dag åtgärden enligt planerna ska inledas. An-
mälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planerna ska inledas. 

Trafikledsverket kan efter att ha tagit emot anmälan och före den dag åtgärden enligt planer-
na ska inledas förbjuda åtgärden, om väghållaren bedömer att placeringen av kabeln äventyrar 
trafiksäkerheten eller medför mer än ringa olägenhet för väghållningen. Den planerade åtgär-
den får inte inledas före den dag som angetts i anmälan. 

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i an-
mälan, om de i 1 mom. avsedda el- och telekablarnas yttre skyddskonstruktioner och placering 
samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår. 

För placering av de kablar som avses i 1 mom. behövs dock ett tillstånd enligt 42 § 1 mom. 
om 
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1) åtgärden gäller vägområdet för en motorväg eller en motortrafikled, 
2) åtgärden gäller ett område med grundvattenskydd, 
3) åtgärden förutsätter ingrepp i en sprängstenskonstruktion, eller 
4) avståndet från den plats där kabeln ska passera under vägområdet till en gångtunnels, rör-

bros eller trummas konstruktion är mindre än fem meter eller till annan brokonstruktion 
mindre än 25 meter. 

Bestämmelser om den anmälan om placeringen av kablar som ska göras till Transport- och 
kommunikationsverket finns i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 
(276/2016). 

42 b §

Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna konstruktioner, anläggningar och anordningar 

Om Trafikledsverket anser att det för att flytta eller förbättra en väg eller för annan väghåll-
ning krävs att en konstruktion, anläggning eller anordning som med stöd av denna lag place-
rats på vägområde ska skyddas, flyttas eller avlägsnas, är det konstruktionens, anläggningens 
eller anordningens ägare som svarar för kostnaderna för åtgärden. 

Den åtgärd som avses i 1 mom. ska i fråga om högst tre kunders kundanslutningar till el-
och telekablar utföras inom tre månader och i fråga om andra konstruktioner, anläggningar 
och anordningar på vägområde inom sex månader från väghållarens anmälan. Trafikledsverket 
kan också bestämma att tidsfristen ska vara längre än så eller förlänga tiden, om detta behövs 
för att åtgärden ska kunna utföras under den tjälfria perioden, eller av någon annan motsva-
rande orsak. 

Den som ansvarar för projektet ska dock svara för kostnaderna för flyttandet, skyddandet 
och avlägsnandet av ett objekt, om objektet ursprungligen har varit placerat utanför vägområ-
det eller om Trafikledsverket inte har underrättat den som beviljats tillstånd om att objektet 
under handläggningsåret för ärendet eller inom fem år kommer att omfattas av ett väghåll-
ningsarbete som inte är en punktåtgärd och som kräver att konstruktionen, anläggningen eller 
anordningen flyttas eller avlägsnas. Vid ersättandet av flyttkostnader beaktas objektets ålder 
samt den kapacitetsökning som den ersättande kabeln medför. 

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de åtgärder 
som avses i denna paragraf ska genomföras, om tidsfrister för genomförandet samt om andra 
tekniska omständigheter som gäller åtgärderna. Verket får i egenskap av väghållare också 
meddela närmare föreskrifter om hur objektets ålder och den kapacitetsökning som den ersät-
tande kabeln medför ska beaktas vid ersättandet av de i 3 mom. avsedda kostnaderna för flyt-
tande av objektet. 

43 b §

Trafiksäkerhetsgranskning

Trafikledsverket ska sörja för att det för vägprojekt i det vägnät som avses i 43 a § görs en 
trafiksäkerhetsgranskning enligt artikel 4 i vägsäkerhetsdirektivet när utredningsplanen görs 
upp, när vägplanen görs upp, innan vägen tas i drift och i första driftfasen.

Om det vid granskningen konstateras sådana brister i trafiksäkerheten som inte beaktas i 
planerna, ska skälet till detta uppges i det beslut genom vilket planen godkänns.

43 c §

Säkerhetsinspektion
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Trafikledsverket ska se till att det på vägar som är i bruk och hör till det vägnät som avses i 
43 a § görs regelbundna säkerhetsinspektioner enligt artikel 6 i vägsäkerhetsdirektivet och att 
vägarbetens eventuella inverkan på trafiksäkerheten utreds.

43 d §

Rangordning av vägsträckor

Trafikledsverket ska se till att det minst vart tredje år görs kartläggningar enligt artikel 5 i 
vägsäkerhetsdirektivet om användningen av det vägnät som avses i 43 a §. Utifrån kartlägg-
ningarna rangordnas vägsträckor som har varit i bruk i över tre år enligt olyckstäthet och väg-
nätet enligt dess potential för säkerhetsförbättringar.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma vilka vägsträckor och delar av vägnätet 
som enligt rangordningen bör förbättras i första hand. Trafikledsverket ska se till att de i punkt 
3 e i bilaga III till vägsäkerhetsdirektivet avsedda åtgärder som uppvisar det bästa kostnads-
nyttoförhållandet prioriteras när säkerheten på vägnätets delar förbättras.

Trafikledsverket ska informera vägtrafikanterna om de farligaste vägsträckorna.

43 f §

Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare

Transport- och kommunikationsverket svarar för utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare. 
Utbildningen är indelad i grundutbildning och regelbunden fortbildning.

Transport- och kommunikationsverket kan ordna utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare 
självt eller upphandla behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceproducenter. Ser-
viceproducenterna ska iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och arkivlagen 
(831/1994).

Till den som genomgått grundutbildningen med godkänt resultat ger Transport- och kom-
munikationsverket ett intyg över behörighet som säkerhetsgranskare. Bestämmelser om förut-
sättningarna för beviljande av behörighetsintyg, intygets giltighetstid och förnyelse av intyget, 
prov som krävs för intyget, utbildningen och den som ger utbildningen samt utbildningstill-
stånd och dess giltighetstid utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Närmare be-
stämmelser om innehållet i utbildningsprogrammet för trafiksäkerhetsgranskare och innehållet 
i det prov som behövs för att få behörighetsintyg får utfärdas genom förordning av kommuni-
kationsministeriet.

43 g §

Olyckskostnader

Transport- och kommunikationsverket ska beräkna de genomsnittliga samhällskostnaderna 
per dödsolycka eller svår olycka i det vägnät som avses i 43 a §. Kalkylen ska uppdateras 
minst vart femte år.

43 h §

Övervakning

Transport- och kommunikationsverket övervakar att Trafikledsverket iakttar vad som före-
skrivs i detta kapitel, och sköter särskilt överenskomna trafiksäkerhetsuppgifter.
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47 § 

Rätt att bevilja undantag 

Trafikledsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från förbud som avses i 44–46 §, om 
den bedömer att trafiksäkerheten inte äventyras och väghållningen inte förorsakas annan än 
högst obetydlig olägenhet. Beslutet om undantag kan förenas med behövliga villkor. 

48 § 

Undantag från begränsningar 

Bestämmelserna i 44–47 § tillämpas inte om växtligheten har planterats eller tagits under 
särskild omvårdnad eller om en byggnad, ett upplag, ett stängsel eller en annan anläggning el-
ler anordning har uppförts innan nyttjanderätten till området blivit underkastad begränsningar 
enligt nämnda paragrafer eller motsvarande begränsningar som avses i tidigare lag. 

Om sådan växtlighet som avses i 1 mom. eller en byggnad, anläggning eller anordning även-
tyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen, kan Trafikledsverket besluta 
att de ska avlägsnas eller flyttas eller att en behövlig ändring ska göras på dem. Om ägaren 
inte vidtar åtgärden inom utsatt, skälig tid, har Trafikledsverket rätt att vidta den på egen be-
kostnad. 

Vad som föreskrivs i 44–47 § samt i 1 och 2 mom. gäller inte en byggnad inom ett detalj-
planeområde eller avlägsnandet av växtlighet som med hänsyn till miljön är av särskild bety-
delse. 

52 § 

Reklam och annonsering invid vägar 

Sådana reklamaffischer och annonser avsedda för trafikanter på en landsväg som sätts upp 
utanför ett detaljplaneområde, eller inom ett detaljplaneområde på ett trafikområde som avses 
i 83 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen, ska utformas och placeras så att de inte 
äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som 
möjligt passar in i omgivningen. 

Det ska göras en anmälan till Trafikledsverket om uppsättande av en reklamaffisch eller an-
nons som avses i 1 mom., om inte något annat föreskrivs nedan. Till anmälan ska fogas en ut-
redning med information om reklamaffischen eller annonsen och dess placering samt uppgift 
om fastighetsägarens eller fastighetsinnehavarens samtycke till att den sätts upp. 

Om uppsättandet av reklamaffischen eller annonsen inte uppfyller kraven i 1 mom. eller fö-
reskrifterna som har meddelats med stöd av 52 b §, ska Trafikledsverket inom 30 dagar från 
det att anmälan inkommit fatta ett beslut där uppsättandet av reklamaffischen eller annonsen 
förbjuds eller där det ställs behövliga villkor för uppsättandet. Reklamaffischen eller annonsen 
får inte sättas upp före utgången av denna tid. Trafikledsverket kan dock i ett beslut som fattas 
med anledning av anmälan tillåta att reklamaffischen eller annonsen sätts upp före den tid-
punkt som nämns ovan. En reklamaffisch eller en annons får vara på den anmälda platsen i 10 
år, om inte väghållaren bestämmer att tiden ska vara kortare än det. 

Trafikledsverket kan med anledning av anmälan begära utlåtande av landskapet och kom-
munen.  

52 b § 
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Bemyndigande att meddela föreskrifter 

Transport- och kommunikationsverket får meddela behövliga föreskrifter om innehållet i 
den anmälan till väghållaren som avses i 52 § och om anmälningsförfarandet. För att garantera 
trafiksäkerheten får verket också meddela närmare föreskrifter om de tekniska egenskaperna 
hos och placeringen av sådana reklamaffischer och annonser som avses i 52 och 52 a §. 

56 §  

Besittningstagande 

De vägområden som anvisats i en vägplan och de övriga områden som i vägplanen anvisats 
väghållaren samt de rättigheter som ska bildas för väghållning tas i väghållarens besittning vid 
en tidpunkt som fastställs vid en tillträdessyn i samband med landsvägsförrättningen. Det om-
råde som i vägplanen anvisats för en enskild väg eller för en anslutning tas i väghållarens be-
sittning till dess att vägen eller anslutningen har anlagts. I samband med besittningstagandet 
får väghållaren rätt att använda områdena och utöva rättigheterna för de ändamål som anges i 
vägplanen, trots andra rättigheter som hänför sig till fastigheten. Det besittningstagande som 
avses i detta moment kan också ske stegvis, i enlighet med väghållarens anvisningar. 

Om besittningstagandet medför en påföljd som avses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, kan 
inlösningskommissionen på yrkande av den som saken gäller bestämma att besittningstagand-
et till denna del får ske tidigast när en tidsperiod på högst tre månader, utsatt av kommission-
en, har förflutit sedan förskottsersättning eller den ersättning som bestämts vid den första för-
rättning som avses i 62 § 2 mom. har betalats till den som saken gäller. 

Vid en sådan vägförbättring som avses i 21 § och som bedöms ha ringa verkningar kan be-
sittningstagande ske på basis av avtal. Efter besittningstagandet ska väghållaren dock utan 
dröjsmål ansöka om en landsvägsförrättning. 

Om överenskommelse inte nås om att avlägsna eller flytta egendom från ett område som ta-
gits i besittning, ska Trafikledsverket för ägaren eller innehavaren av den egendom som ska 
avlägsnas sätta ut en skälig och med tanke på vägarbetet lämplig tidsfrist, efter vars utgång 
egendomen avlägsnas av Trafikledsverket. Trafikledsverket ska i sådana fall innan egendomen 
avlägsnas, om möjligt, underrätta egendomens ägare eller innehavare om detta. 

Om byggnader, upplag eller anordningar eller träd, växande gröda eller annan växtlighet 
måste avlägsnas eller flyttas från ett område som ska upplåtas eller har upplåtits för vägända-
mål, ska utöver den därigenom orsakade skadan eller olägenheten även de kostnader som 
sakägaren orsakas på grund av avlägsnandet eller flyttningen ersättas. 

56 a § 

Överlåtelse av en enskild väg 

En sådan enskild väg som avses i 56 § 1 mom. överlåts till vägdelägarna eller fastighetens 
ägare vid den tidpunkt som Trafikledsverket bestämmer, efter att det vid en landsvägsförrätt-
ning har fattats beslut om vägdelägarna och om hur ansvaret för vägens underhåll fördelas 
mellan delägarna. För att vägen ska kunna överlåtas är det möjligt att fatta ett temporärt beslut 
om vägdelägarna och om fördelningen av ansvaret för underhållet under den tid landsvägsför-
rättningen pågår. 

62 § 

Behandling av inlösen vid två förrättningar 
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Utöver vad som föreskrivs i 20 § i inlösningslagen kan förrättningsingenjören på framställ-
ning av Trafikledsverket dela upp de ärenden som gäller inlösen enligt förrättningsförordnan-
det för behandling vid två särskilda landsvägsförrättningar, om det på grund av antalet eller ar-
ten av de ärenden som ska avgöras eller av andra orsaker är ändamålsenligt. 

Om inlösen i enlighet med 1 mom. behandlas vid två särskilda förrättningar, ska förrätt-
ningsingenjören efter att den första förrättningen avslutats, utan särskild ansökan, fortsätta 
med inlösningen vid en ny förrättning, när behandlingen av ärendena så kräver. Förutom in-
lösningsärenden som inte avgjorts ska vid denna förrättning behandlas och avgöras även de 
ärenden som gäller sådana ändringar i föremålet för inlösen som görs efter att den tidigare för-
rättningen avslutats. 

99 § 

Beslutsfattande 

Transport- och kommunikationsverket godkänner utredningsplaner och vägplaner. Verket 
kan av särskilda skäl också annars föra en plan till kommunikationsministeriet för godkän-
nande. 

99 b § 

Överföring av biträdande uppgifter  

Trafikledsverket kan genom avtal överföra de biträdande fält- och rådgivningsuppgifter som 
anknyter till dess tillståndsuppgifter inom väghållningen till en privat eller offentlig tjänstele-
verantör. 

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar samt tillräckliga kunskaper 
för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. På den personen som sköter uppgifterna till-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när personen utför de uppgifter som 
avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974). 

100 § 

Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden 

Väghållaren och landskapen inom väghållningsområdet ska samarbeta vid förberedelser för 
störningar i de normala förhållandena och för de undantagsförhållanden som avses i bered-
skapslagen (1552/2011) genom beredskapsplanering och genom att på förhand förbereda för 
de åtgärder som ska vidtas vid störningar i de normala förhållandena och vid undantagsförhål-
landen. Vid förberedelserna ska hänsyn tas till landsvägens betydelse för trafiken, väglaget 
och de förutsägbara förändringarna i det samt övriga omständigheter.  

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den beredskaps-
planering som krävs av väghållaren och landskapen för att säkerställa att förberedelserna är 
enhetliga i hela landet och att de tillgodoser de behov som gäller undantagsförhållanden och 
störningar i de normala förhållandena på landsvägar.

100 a § 

Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem för väghållningen  
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Genom Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem för väghållningen ska hanteringen av 
riskerna i samband med väghållningen tryggas på alla riks- och stamvägar samt alla livligt tra-
fikerade regionala vägar. 

Säkerhetsstyrningssystemet ska upprättas skriftligt. Det ska innehålla en säkerhetspolitik 
som har godkänts av Trafikledsverket och meddelats hela personalen samt kvalitativa och 
kvantitativa mål för upprätthållande och förbättring av säkerheten och planer och förfaranden 
för uppnående av dessa mål. 

I säkerhetsstyrningssystemet ska särskild vikt fästas vid ansvarsfördelningen inom organi-
sationen, att övervakning bedrivs av samtliga nivåer inom organisationen, att personalen deltar
i beslutsfattandet om styrningssystemet samt att säkerhetsstyrningssystemet förbättras konti-
nuerligt. 

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i sä-
kerhetsstyrningssystemet. 

100 b § 

Myndighetstillsyn över väghållningen 

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att 13, 13 a, 33, 100 och 100 a § 
och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av dem iakttas. 
Transport- och kommunikationsverket ska sköta dess tillsynsuppgifter effektivt och på ett så 
ändamålsenligt sätt som det utgående från riskbedömningen är möjligt. 

Transport- och kommunikationsverket kan i samband med skötseln av de uppgifter som av-
ses i 1 mom. ge en anmärkning till den som handlar i strid med denna lag eller i strid med be-
stämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den samt ålägga denne 
att avhjälpa sitt fel eller sin försummelse inom en skälig tidsfrist. Verket får förena förpliktel-
sen med vite eller hot om avbrytande av verksamheten eller med hot om att åtgärderna vidtas 
på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångs-
utförande finns i viteslagen. 

Transport- och kommunikationsverket har, när det sköter uppgifter som avses i 1 mom., rätt 
att få den information som verket behöver för att fullgöra sina uppgifter av dem vilkas rättig-
heter och skyldigheter denna lag gäller samt av aktörer som handlar för deras räkning. 

101 § 

Administrativa tvångsmedel 

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den att fortsätta med 
eller upprepa det lagstridiga förfarandet. Verket kan också föreskriva att den som bryter mot 
denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
den ska fullgöra sin skyldighet. Verket kan förena sitt beslut med vite eller med hot om att den 
försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts. I 
fråga om vite, tvångsutförande och avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen. 

Om en brådskande åtgärd krävs för att avlägsna en fara som omedelbart hotar trafiken eller 
om det är fråga om rättelse av en olovlig åtgärd som riktar sig mot ett vägområde, har Trans-
port- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och landskapet rätt att vidta åtgärden eller 
att rätta till den olovliga åtgärden på bekostnad av den som är skyldig att rätta till den. 

Om Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket eller landskapet förhindras att 
utföra ett tjänsteuppdrag som avses i 2 mom. eller ett utredningsarbete som avses i 16 § 1 
mom., ska polisen på begäran ge handräckning i enlighet med 9 kap. 1 § i polislagen 
(872/2011).  

RP 61/2018 rd



515

102 § 

Indrivning av kostnader 

Om landskapet eller Trafikledsverket har rätt att vidta en åtgärd som avses i denna lag på 
någon annans bekostnad, kan kostnaderna indrivas i den ordning som föreskrivs i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). 

103 § 

Delgivning och delfående av beslut 

Transport- och kommunikationsverket sänder besluten om godkännande av utredningsplaner 
och vägplaner samt om förlängning av deras giltighetstid till landskapet och väghållaren. I 
syfte att delge beslutet ska landskapet på det sätt som landskapets tillkännagivanden offentlig-
görs i enlighet med landskapslagen tillkännage att beslutet och de handlingar som utgör grund 
för beslutet är framlagda offentligt. Beslutet och handlingarna ska vara offentligt framlagda i 
landskapet under 30 dagar. Delfåendet anses ha skett när beslutet lades fram offentligt. 

Ett sådant beslut om godkännande av en vägplan som är av ringa betydelse kan delges ge-
nom bevislig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen. Bestämmelser om del-
givning av beslut på elektronisk väg finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndig-
heternas verksamhet (13/2003). 

105 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som gäller behörighetsintyg enligt 43 f § får begäras på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningslagen. 

I beslut av statsrådets allmänna sammanträde får ändring sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / 
). Ändring i andra beslut som fattats med stöd av denna lag och beslut som har meddelats med 
anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Bestämmelser om sökande av ändring i landskapens beslut finns i 18 kap. i landskapslagen.  
I beslut av förvaltningsdomstolen får ändring genom besvär sökas endast om högsta förvalt-

ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Besvär över Trafikledsverkets beslut i fall som avses i 37 §, 38 § 2 mom., 42 § 1 mom., 42 a 

§, 47 §, 48 § 2 mom. och 52 § ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets 
anslutningen, övergångsstället, vägområdet, fastigheten eller reklamaffischen eller annonsen i 
fråga finns. 

Trafikledsverket, landskapet, kommunen och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har 
rätt att söka ändring genom besvär i ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan 
eller vägplan vars verkningar sträcker sig till kommunens eller landskapets område eller myn-
dighetens verksamhetsområde. 

En lokal eller regional registrerad sammanslutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som 
hör till dess verksamhetsfält söka ändring genom besvär i ett sådant beslut om godkännande 
av en utredningsplan eller vägplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens eller 
stiftelsens geografiska verksamhetsområde. 

Besvär som gäller ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan 
som ska anses vara av samhällelig vikt ska behandlas skyndsamt. 
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Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid landsvägsförrättningar finns i 
87 §. 

107 § 

Omedelbar verkställighet av beslut 

Ett beslut av statsrådet ska trots ändringssökande iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett 
laga kraft vunnet beslut. 

Ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan eller om förlängning av 
dess giltighetstid kan verkställas trots besvär, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något 
annat. 

I ett beslut som Trafikledsverket meddelar med stöd av 48 § 2 mom. kan bestämmas att be-
slutet får verkställas trots besvär. 

108 a § 

Landsvägsregister  

Trafikledsverket ska föra ett landsvägsregister. I registret antecknas 
1) huruvida landsvägen är en motorväg eller någon annan väg som är avsedd endast för en 

viss art av trafik, 
2) den klassificering enligt 4 § som beskriver vägens betydelse för trafiken,  
3) vägens längd inom varje kommun och den tidpunkt då vägen upplåtits för allmän trafik 

samt, med tanke på förvaltningen av trafikledsegendomen, vägens viktigaste tekniska egen-
skaper, utrustning och anordningar. 

Landskapen ska till Trafikledsverket lämna de uppgifter som behövs med tanke på 1 mom. 3 
punkten. 

109 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om register över landsvägar, förvarande av planhandlingarna, skyl-
digheter avseende eftervård, upplåtande för trafik, en landsvägs utsträckning, avståndet till 
byggnader samt samreglering av landsväg och järnväg utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Bestämmelser om fastställande av frisiktsområden för landsvägar utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar allmänna föreskrifter om genomförandet 
och tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG om minimikrav för 
säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och om genomförandet och till-
lämpningen av vägsäkerhetsdirektivet. Lantmäteriverket fastställer de formulär till handlingar 
som behövs för styrningen av landsvägsförrättningarna. Lantmäteriverket meddelar dessutom 
föreskrifter om råmärken och andra fasta märken och om mätningarnas exakthet vid lands-
vägsförrättningar.

109 a § 

Dispens 
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Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens från föreskrifter 
som verket meddelat. Dispens får dock inte beviljas om det äventyrar trafiksäkerheten eller 
vägens trafikmässiga eller tekniska funktion.  

Dispens ska sökas innan åtgärder vidtas. Den som ansöker om dispens ska lägga fram en re-
dogörelse för de risker som avvikandet medför och för metoderna för att hantera dessa. Trans-
port- och kommunikationsverket kan förena beslutet med villkor och begränsningar för att sä-
kerställa säkerheten och vägens trafikmässiga eller tekniska funktion.  

———
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas separat genom lag. 
Den behörighet som landskapen har enligt 1 a kap. i denna lag ska före den 1 januari 2020 

först utövas av landskapens temporära beredningsorgan och efter valet av landskapsfullmäk-
tige av landskapsfullmäktige och den landskapsstyrelse som utses av denna. Den behörighet 
som landskapen har enligt 100 § i denna lag utövas fram till den 31 december 2019 av nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen. Den behörighet som Trafikverket har enligt 99 b § i denna 
lag utövas fram till den 31 december 2019 av närings-, trafik- och miljöcentralen. 

På utredningsplaner och vägplaner som har börjat utarbetas vid ikraftträdandet av denna lag 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Emellertid ska be-
stämmelser gällande projektbedömning och godkännande av denna lag tillämpas på utred-
ningsplan och vägplan som ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket eller kom-
munikationsministeriet för godkännande efter ikraftträdande av denna lag.

—————
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48.

Lag

om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 3, 5–8 samt 13–16 § som följer:

3 §

Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Transport- och kommunikationsverket. Verket får vid be-
hov meddela mera detaljerade föreskrifter om betalningsförfarandet och de utredningar som 
ska sändas till verket för påförande av avgiften.

5 §

Uppgifter som ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunikations-
verket för varje avgiftsperiod senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer närmast ef-
ter avgiftsperioden. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för bestämmande av 
avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till Transport- och kommunikationsverket årligen lämna 
in sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse.

6 §

Påförande av avgift

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål fastställa trafiksäkerhetsavgiftens 
belopp på grundval av den utredning som verket fått.

7 §

Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast den 30 dagen i den kalendermånad som följer 
närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som av-
ses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt den avgiftsskyldiges bokföring.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften inom föreskriven tid eller har betalat den 
till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikations-
verket utan dröjsmål debitera den avgiftsskyldige för den avgift som ska betalas.

8 §
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Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en penninginrättning. Betalaren svarar för kostnader-
na för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de trafiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på Trans-
port- och kommunikationsverkets konto senast den vardag som följer närmast efter betal-
ningsdagen.

13 §

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften har 
påförts en för stor avgift, ska Transport- och kommunikationsverket rätta avgiftsbeslutet till 
den avgiftsskyldiges fördel, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär 
eller begäran om omprövning. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom tre 
år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

14 §

Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag inte har på-
förts trafiksäkerhetsavgift eller en del av den, ska Transport- och kommunikationsverket rätta 
avgiftsbeslutet, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begä-
ran om omprövning. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från in-
gången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning och ett beslut om 
rättelse som Transport- och kommunikationsverket annars fattat får överklagas av den avgifts-
skyldige genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / ).

16 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Den avgiftsskyldige har be-
svärsrätt till högsta förvaltningsdomstolen. Transport- och kommunikationsverket har besvärs-
rätt i det fall att förvaltningsdomstolen har ändrat ett avgiftsbeslut som verket har fattat eller 
upphävt beslutet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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49.

Lag

om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 

1511/2016, som följer:

5 §

Trafikskyddets organ

Trafikskyddets organ är centralorganisationens möte och styrelsen. Trafikskyddet har en 
verkställande direktör. Om andra organ bestäms genom förordning av statsrådet.

Centralorganisationens medlemmar utgör centralorganisationens möte.
Styrelsen består av en ordförande och elva andra medlemmar. Statsrådet förordnar ordföran-

den och fyra medlemmar, vilka företräder undervisnings- och kulturministeriet, inrikesmi-
nisteriet och social- och hälsovårdsministeriet samt Trafikledsverket. Centralorganisationens 
möte väljer sju medlemmar bland vilka olika vägtrafikantgrupper ska vara representerade. För 
varje medlem förordnas eller väljs en personlig suppleant. Ordföranden och de övriga med-
lemmarna förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är dock hälften av 
medlemmarna i tur att avgå. Styrelsen väljer inom sig två vice ordförande.

Om en sådan medlem eller suppleant i styrelsen som företräder ett ministerium eller Trafik-
ledsverket avgår eller permanent är förhindrad att sköta sitt uppdrag under mandatperioden, 
förordnar myndigheten i fråga en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den 
återstående mandatperioden.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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50.

Lag

om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i trafikförsäkringslagen (460/2016) 9, 16 och 90 § som följer:

9 §

Anmälningar till Transport- och kommunikationsverket

Ett försäkringsbolag ska för anteckning i registret till Transport- och kommunikationsverket 
anmäla

1) uppgift om en ny försäkring som tecknas hos bolaget för ett fordon, inom sju dagar från 
det att den nya försäkringen börjar gälla,

2) uppgift om försummad betalning av försäkringspremien för en försäkring som tecknats 
för ett fordon,

3) uppgift om att en försäkring för ett avställt fordon har sagts upp.

16 §

Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring samt jämställande av vissa anmälningar 
med anmälan om uppsägning

En försäkringstagare vars försäkringsplikt inte har upphört har rätt att säga upp en försäkring 
för ett registrerat fordon endast när försäkringstagaren har tecknat en försäkring i ett annat för-
säkringsbolag eller fordonet har tillgripits och en anmälan har gjorts till polisen och försäk-
ringsbolaget om det. På försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen tillämpas i övrigt 12 
§ i lagen om försäkringsavtal.

Som en försäkringstagares anmälan om uppsägning betraktas också en anmälan från Trans-
port- och kommunikationsverket, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag 
om att

1) fordonet slutligt har avregistrerats,
2) fordonet genom en rättshandling har överförts till en annan ny ägare eller innehavare än 

försäkringstagarens dödsbo eller konkursbo,
3) fordonet återgår i ägarens besittning eller övergår i en ny innehavares besittning, om for-

donets innehavare varit den enda försäkringstagaren,
4) en försäkring har tecknats i ett annat försäkringsbolag.
I de fall som avses i 2 mom. upphör försäkringen att gälla den dag som anges i anmälan.

90 §

Transport- och kommunikationsverkets anmälningsplikt

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål lämna det försäkringsbolag som 
försäkrat ett fordon följande uppgifter som antecknats i registret:

1) uppgift om att fordonet avregistrerats slutligt,
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2) uppgift om att fordonets försäkring flyttats till ett annat försäkringsbolag,
3) uppgift om att fordonet har bytt ägare och innehavare, och
4) uppgift om att fordonet påställts eller avställts.
Om försäkring inte har tecknats för ett fordon inom 7 dagar från det att fordonet övergått till 

ny ägare eller innehavare, ska Transport- och kommunikationsverket i samband med registre-
ringen av fordonet skicka en anmälan om att försäkring inte har tecknats, till Trafikförsäk-
ringscentralen för bestämmande av de avgifter som avses i 27 och 28 §.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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51.

Lag

om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande 

stycket i 3 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 och 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 
13 § 2 mom., 14 §, 2 kap. 2 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. 1 § 2 
mom. och 3 punkten, det inledande stycket i 3 mom. samt 4 och 5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1 
mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 13 § 1 mom. och 2 mom., 4 kap. 3 § 1,3 
och 4 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 3 mom., 3 § 
4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2–5 mom., 6 kap. 1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 
mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 7 kap. 4 § 1 mom. och 3–5 punkten samt 3 och 4 
mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 
mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2, 3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 § 3 
mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 
kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 § 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det 
inledande stycket i 3 och 4 punkten samt 6 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1–3 
och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 
5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 §, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 
6 §, II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2–4 mom. och 6 § 3 mom., 2 kap. 3 § 4 mom., 
III avd. 1 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2–5 mom., 2 kap. 1 § 2 och 3 mom., 6 § 2 och 3 mom., 3 kap. 
11 §, 4 kap. 2 § 2 och 3 mom., 5 kap. 1 §, IV avd. 1 kap. 1 och 2 §, 4 § 5 mom., 6 § 1, 2 och 4 
mom., 7 §, 9–13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16 § 1 och 3 mom., 17 § 1 och 2 
mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 2 kap. 1 § samt 1 och 3–5 mom., 2 § 1, 3 och 4 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a §, 4 § 3 mom., 5 §, 3 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 1 § 1 och 
2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 7 punkten samt 3 och 4 mom., 6 och 7 §, rubriken för V 
avd., rubriken för 1 kap., rubriken för 2 §, 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 6 punk-
ten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 9 punk-
ten och 2 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 
mom. och 2 mom., 5 § 1–3 mom., 6 §, 7 § 5 mom., 8 §, det inledande stycket i VI avd. 1 kap. 
2 § 1 mom., 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 b § 1 mom., 3 c § 
1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2–4 mom.,

av dem II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande stycket i 3 § 1 och 2 mom., 2 kap. 3 § 1 
mom., det inledande stycket i 3 kap. 1 § 2 mom. och 3 punkten, det inledande stycket i 3 
mom. samt 4 och 5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande 
stycket i 13 § 1 mom. samt 2 mom., 4 kap. 3 § 1,3 och 4 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, 
det inledande stycket i 2 § 1 mom. samt 3 mom., 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2–5 mom., 6 kap. 
1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 7 
kap. 4 § 1 mom. och 3–5 punkten samt 3 och 4 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 
mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 
§ 2, 3 och 5 mom., 3 § 1 och 3–4 mom., 4§ 3 mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 
9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 
§ 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det inledande stycket i 3 mom. och 4 punkten samt 6 
mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1–3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 
12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 
§, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 6 §, III avd. 3 kap. 11 §, 5 kap. 1 §, IV avd. 
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1 kap. 2 §, 4 § 5 mom., 7 §, 9 §, 13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16 § 1 och 3 mom., 
17 § 1 och 2 mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 2 kap. 1 § samt 1 och 3–5 mom., 2 § 1, 
3 och 4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a § och 4 § 3 mom., 3 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 1 § 
1 och 2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 9 punkten samt 2 och 3 mom., 6 och 7 §, rubriken 
för V avd., rubriken för 1 kap., rubriken för 2 §, 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 6 
punkten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 9 
punkten och 2 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande stycket i 4 § 
1 mom. och 2 mom., 5 § 1–3 mom., 6 §, 7 § 5 mom. 8 §, VI avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inle-
dande stycket i 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 b § 1 mom., 3 
c § 1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g § 1 mom., 5 § 2–4 mom. sådana de lyder i lag ( / 
) samt II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2–4 mom. och 6 § 3 mom., 2 kap. 3 § 4 
mom. sådana de lyder i lag ( / ), samt

fogas till V avd. ett nytt 4 och 5 kap. som följer:

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

1 kap.

Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken

2 §

Taxitrafik

För yrkesmässig transport av personer på väg med sådan personbil, paketbil, lastbil, trehju-
ling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling som avses i fordonslagen (1090/2002) (taxitrafik) be-
hövs taxitrafiktillstånd eller ett sådant person- eller godstrafiktillstånd som avses i 1 §. Den 
som innehar person- eller godstrafiktillstånd ska göra anmälan till Transport- och kommuni-
kationsverket om bedrivande av taxitrafik.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Beviljande av persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan person- eller godstrafiktillstånd 
till en fysisk person som
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket beviljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för till-
träde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EU:s förordning om till-
stånd för godstrafik) 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Beviljande av taxitrafiktillstånd
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Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en fysisk 
person
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en juridisk 
person
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 §

Ändring och förnyande av tillstånd

Ett taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd kan ändras eller förnyas på 
ansökan hos Transport- och kommunikationsverket. På förnyande av tillstånd tillämpas vad 
som föreskrivs om beviljande av tillstånd. Vid ändring av tillstånd bör förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd enligt 37 § beaktas till den del de inverkar på ändringen av tillståndet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En tillståndshavare ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket för-
ändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

10 §

Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om en fysisk person som har taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd eller godstrafiktillstånd 
avlider, får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, om dödsboet 
inom tre månader från dödsdagen till Transport- och kommunikationsverket anmäler en trafi-
kansvarig som uppfyller kraven enligt denna lag.

13 §

Utrednings- och anmälningsskyldighet för tillhandahållare av förmedlingstjänster

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller dennes i Finland etablerade företrädare ska 

årligen före utgången av januari meddela Transport- och kommunikationsverket totalbeloppen 
av de ersättningar som tillhandahållarna av transporttjänster har fått för de förmedlade trans-
porterna och som tillhandahållaren av förmedlingstjänster har kännedom om, såvida myndig-
heten inte har tillgång till uppgifterna utifrån en motsvarande anmälan till Skatteförvaltningen.

14 §

Registreringsskyldighet

En tjänsteleverantör som bedriver yrkesmässig transport av gods på väg med ett fordon eller 
en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa överstiger 2 000 kilogram men är högst 
3 500 kilogram ska registrera sig hos Transport- och kommunikationsverket. Registrerings-
plikt föreligger dock inte om tillstånd med stöd av 1 § 3 mom. inte krävs för verksamheten.

2 kap.

Internationella godstransporter
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2 §

Beviljande av transporttillstånd för transporter i Finland

Transport- och kommunikationsverket beviljar, på det sätt som förutsätts i internationella 
överenskommelser eller förpliktelser som är bindande för Finland eller i Europeiska unionens 
lagstiftning, transporttillstånd för internationell trafik med lastbilar och sådana fordonskombi-
nationer bestående av en bil och en släpvagn med en totalvikt på över 3 500 kg som registre-
rats i utlandet eller som registrerats i Finland men uthyrts till utlandet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall av tvingande skäl tillåta sådana 
transporter som inte överensstämmer med internationella överenskommelser.

3 §

Beviljande av transporttillstånd för utrikestransporter

Den som ansöker om transporttillstånd för internationell trafik för utrikestransporter eller på 
bilaterala avtal baserat tillstånd för passagerartrafikrutter som överskrider riksgränserna ska i 
tillståndsansökan lämna de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket har begärt 
och som behövs för behandling av ansökan.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Krav på förare i vägtrafik

1 §

Krav på taxiförare

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan körtillstånd för taxiförare till en 

person som
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) har avlagt Transport- och kommunikationsverkets prov för taxiförare. Utöver att den som 
bedriver taxitrafik i enlighet med III avd. 1 kap. 2 § ska ansvara för och se till att föraren har 
behövlig kompetens är syftet med provet för taxiförare att i samband med ansökan om körtill-
stånd utreda att föraren kan sörja för passagerarens säkerhet också oavsett fordon, kan beakta 
passagerarens funktionsnedsättningar och har en tillräcklig lokalkännedom om det huvudsak-
liga verksamhetsdistriktet.

Transport- och kommunikationsverket får dock inte bevilja körtillstånd för taxiförare, om 
personen på det sätt som framgår av straffregistret under de föregående fem åren före ansökan 
om körtillstånd har gjort sig skyldig till
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får inte heller bevilja den körtillstånd som på det sätt 
som framgår av bötesregistret har gjort sig skyldig till
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i det 
prov för taxiförare som avses i 2 mom. 3 punkten.
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2 §

Giltighet för och förnyande av körtillstånd för taxiförare

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ett körtillstånd kan förnyas genom ansökan till Transport- och kommunikationsverket. För 

förnyande av körtillstånd tillämpas vad som föreskrivs om beviljande av körtillstånd i 1 § 2 
mom. 1 och 2 punkten samt 3 och 4 mom. Om den som ansöker om förnyelse av ett tillstånd 
under tillståndets giltighetstid har gjort sig skyldig till en sådan gärning som avses i 1 § 3 
mom., kan tillståndet ändå förnyas om det att tillståndet inte förnyas kan anses oskäligt med 
beaktande av de straff eller administrativa påföljder som redan påförts för gärningen.

9 §

Fortbildning 

För att upprätthålla och komplettera yrkeskompetensen eller för att den ska träda i kraft på 
nytt ska en förare genomgå fortbildning i sådana läroämnen som är viktiga i uppgiften som fö-
rare och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens. I fortbildningen ska 
ingå undervisning om ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Transport- och kommu-
nikationsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10 §

Utbildningscentrum 

Vid godkännande av ett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompe-
tens och fortbildning iakttas bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. Som ut-
bildningscentrum kan på ansökan godkännas
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) en annan anordnare av yrkesutbildning eller utbildningsanordnare än de som avses i 1 
punkten som har av Transport- och kommunikationsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola 
och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordons-
kombinationer av dessa,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13 §

Påvisande av yrkeskompetens

Yrkeskompetens påvisas med ett yrkeskompetensbevis för förare eller en anteckning om yr-
keskompetens som görs i körkortet. Uppgifter om yrkeskompetens ingår i det trafik- och 
transportregister som avses i V avd. 1 kap. 1 §.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på ansökan ett yrkeskompetensbevis eller 
gör en anteckning om yrkeskompetens i körkortet för förare
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En anteckning om yrkeskompetens som görs i ett yrkeskompetensbevis eller körkort är i 
kraft i fem år från utfärdandet av ett intyg över avläggande av ett prov som ingår i utbildning-
en för grundläggande yrkeskompetens eller över genomgången fortbildning. En ansökan om 
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anteckning i körkortet görs hos Transport- och kommunikationsverket med beaktande av det 
som föreskrivs i körkortslagen om körkort och ansökan om körkort.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Viss sociallagstiftning om vägtransporter och arbetstid för förare

3 §

Utfärdande av färdskrivarkort 

Transport- och kommunikationsverket utfärdar verkstadskort till en sökande som har bevil-
jats tillstånd enligt 87 § i fordonslagen för installation och reparation av digitala färdskrivare.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett företagskort till en sökande som är an-
tecknad i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och organisations-
datasystem.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar kontrollkort till en tillsynsmyndighet på an-
sökan.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 kap.

Marknaden för järnvägstrafik

1 §

Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik

Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstrafik endast om
1) det har koncession för bedrivande av järnvägstrafik som beviljats av Transport- och 

kommunikationsverket eller i någon annan EES-stat,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Förutsättningar för beviljande av koncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja ett i Finland etablerat järnvägsföretag 
koncession för järnvägstrafik, om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå om 
koncession som det beviljar järnvägsföretag.

3 §

Gott anseende, yrkesmässig kompetens och solvens

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl avvika från det krav som avses i 
3 mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de utredningar 
den som ansöker om koncession ska lägga fram.

4 §

Beviljande av koncession

En ansökan om koncession ska avgöras inom tre månader från det att alla för avgörandet av 
ärendet behövliga uppgifter har sänts in till Transport- och kommunikationsverket. Koncess-
ionen kan på ansökan beviljas med begränsningen att den endast gäller person- eller godstra-
fik.

5 §

Koncessionens giltighet och ändringar i den

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Järnvägsföretaget ska inleda sin verksamhet inom sex månader från det att koncessionen be-

viljades. Transport- och kommunikationsverket kan på begäran av koncessionshavaren, med 
beaktande av den speciella arten av de tjänster som ska tillhandahållas, besluta att verksam-
heten får inledas senare än sex månader efter det att koncessionen beviljades. Om koncess-
ionshavaren inte har inlett sin verksamhet inom sex månader från det att koncessionen bevil-
jades eller har avbrutit sin verksamhet för minst sex månader i följd, kan Transport- och 
kommunikationsverket be koncessionshavaren lägga fram en tilläggsutredning för att utreda 
förutsättningarna för koncessionens giltighet.

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller utvidga sin verksamhet betydligt, ska det lämna 
in en ny ansökan till Transport- och kommunikationsverket eller lämna sådan tilläggsutred-
ning som verket begärt. Transport- och kommunikationsverket kan på grundval av ansökan 
bevilja ny koncession eller ändra koncessionen eller utifrån tilläggsutredningen ge sitt sam-
tycke till fortsatt verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket kan kräva en utredning, om koncessionshavarens 
rättsliga ställning ändras på ett sätt som kan ha betydelse för den koncessionsenliga järnvägs-
trafiken. Verket ska bedöma förutsättningarna för fortsatt verksamhet så snart som möjligt ef-
ter att ha fått koncessionshavarens utredning.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå, om 
verket gör ändringar i en koncession som det har beviljat ett järnvägsföretag.

6 kap.

Bedrivande av spårbunden stadstrafik

1 §

Spårbunden stadstrafik

En trafikutövare som bedriver metro- eller spårtrafik på ett metrobannät eller ett spårvägsnät 
(spårbunden stadstrafik) ska till Transport- och kommunikationsverket lämna en skriftlig an-
mälan om den verksamhet som trafikutövaren bedriver. Den som bedriver spårbunden stads-
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trafik (trafikutövare) kan vara ett kommunalt affärsverk eller bolag eller något annat bolag el-
ler någon annan sammanslutning som bedriver trafik på ett metrobannät eller ett spårvägsnät.

4 §

Trafikutövarens skyldighet att göra en anmälan om sin verksamhet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Trafikutövaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Transport- och kommunikationsver-

ket om förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. Anmälan ska även göras om avslutande 
av verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de 
uppgifter som ska anmälas och om hur de ska ges in till Transport- och kommunikationsver-
ket.

5 §

Trafikutövarens ansvar 

Trafikutövaren svarar för att metro- och spårvägstrafiksystemet drivs säkert samt för för-
valtningen av de risker som har samband med driften i fråga om den verksamhet som trafikut-
övaren bedriver. Trafikutövaren ska i sin verksamhet beakta de säkerhetsmål för metro- och 
spårvägstrafiksystemet som Transport- och kommunikationsverket ställt upp med stöd av 3 
mom.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om minimisäker-
hetsnivån för metro- och spårvägstrafiksystemet och dess delar samt om säkerhetsmålen för 
metro- och spårvägstrafiksystemet.

6 §

Säkerhetsstyrningssystem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i sä-

kerhetsstyrningssystemet.

7 §

Behörighetskrav och läkarundersökning för förare inom spårbunden stadstrafik

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på behö-

righeten för och hälsotillståndet hos personer som sköter uppgifter som förare, om läkarunder-
sökningar och om hur ofta den som sköter en uppgift som förare ska påvisa sin behörighet.

7 kap.

Behörighet inom järnvägstrafiken
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4 §

Beviljande av tillstånd

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på ansökan tillstånd till den som
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) har avlagt den utbildning som krävs för förarbevis och av en av Transport- och kommu-
nikationsverket godkänd examinator (examinator) har fått ett intyg över godkänt avläggande 
av det prov som krävs för förarbevis,

4) av en läkare som Transport- och kommunikationsverket godkänt (järnvägsläkare) har fått 
ett läkarintyg över att hans eller hennes hälsotillstånd uppfyller de angivna kraven,

5) av en psykolog som Transport- och kommunikationsverket godkänt (järnvägspsykolog) 
har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra en ansökan om tillstånd inom en månad 
från det att den sökande har lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen av ansö-
kan. Transport- och kommunikationsverket inför uppgifter som gäller tillstånd i trafik- och 
transportregistret och utfärda ett sådant förarbevis som behövs för att styrka tillståndet.

Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra det förfarande som ska iakttas vid 
beviljande av tillstånd.

5 §

Tillståndets giltighet och förnyande av tillstånd

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket förnyar på ansökan en förares tillstånd, om förutsätt-

ningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. Transport- och kommunikationsverket kontrolle-
rar i trafik- och transportregistret om förutsättningarna uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra en ansökan om förnyande av tillstånd 
inom en månad från det att den sökande har lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för behand-
lingen av ansökan. Transport- och kommunikationsverket inför uppgifter som gäller tillstånd i 
trafik- och transportregistret och utfärda ett sådant förarbevis som behövs för att styrka till-
ståndet.

6 §

Medicinska krav

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som 

ställs på sinnesfunktionerna samt om sådana läkemedel, sjukdomar, lyten, skador och andra 
motsvarande omständigheter som påverkar möjligheterna att utföra uppgiften som förare samt 
om bedömningen och vården i samband med dem.

8 §

Läkarundersökningar 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om läkarundersök-

ningar.
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9 §

Psykisk lämplighet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de psykiska 

egenskaper och den psykiska lämplighet som krävs av förare samt om hur en psykologisk per-
sonbedömning ska utföras.

11 §

Beviljande av kompletterande intyg

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de språkkun-

skaper som ska krävas av förare samt om nivåkrav för språkkunskaper.

13 §

Återkallande av kompletterande intyg eller begränsning av dess omfattning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om en förare inte uppfyller förutsättningarna för kompletterande intyg och järnvägsoperatö-

ren inte har återkallat intyget eller begränsat dess omfattning och Transport- och kommunikat-
ionsverket får vetskap om detta, ska verket utan obefogat dröjsmål begära att den järnvägsope-
ratör som utfärdat det kompletterande intyget återkallar det, begränsar dess omfattning eller 
utför en kompletterande kontroll.

Om Transport- och kommunikationsverket eller den behöriga myndigheten i en annan EES-
stat har begärt att den järnvägsoperatör i Finland som har utfärdat det kompletterande intyget 
återkallar intyget eller utför en kompletterande kontroll, ska järnvägsoperatören avgöra frågan 
inom fyra veckor från det att järnvägsoperatören tog emot begäran och underrätta den behö-
riga myndighet som framställt begäran om sitt beslut.

19 §

Den registeransvariges konkurs

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om ingen tar över verksamheten, ska den registeransvarige överföra registret över komplet-

terande intyg, inklusive uppgifterna, till Transport- och kommunikationsverket, som efter det 
svarar för att uppgifterna i registret bevaras. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21 §

Anmälningar som gäller anställningsförhållanden

En järnvägsoperatör ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket eller 
någon annan som beviljat förarens förarbevis när anställningsförhållandet för en förare i dess 
tjänst eller verksamheten för en förare som deltar i dess verksamhet inleds eller upphör.
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Järnvägsoperatören ska också utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket 
om arbetsoförmåga för en sådan förare som avses i 1 mom. räcker längre än tre månader.

8 kap.

Förarutbildning inom järnvägstrafiken

1 §

Krav på utbildning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de utbildnings-

metoder som ska tillämpas vid förarutbildningen och om utbildningens innehåll.

2 §

Prov

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket fastställer de prov som ska avläggas för att få till-

stånd och förordnar de examinatorer som ska anlitas vid proven. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska beskriva förfarandet för fastställandet av prov och förordnande av examinatorer 
när verket offentliggör det förfarande som ska iakttas vid beviljande av tillstånd enligt II avd. 
7 kap. 4 § 4 mom.

Järnvägsoperatören fastställer de prov som ska avläggas för kompletterande intyg och för-
ordnar de examinatorer som ska anlitas vid proven. Järnvägsoperatören ska beskriva förfaran-
det för fastställandet av prov och förordnande av examinatorer när operatören fastställer det 
förfarandet som ska iakttas vid beviljande av kompletterande intyg enligt II avd. 7 kap. 11 § 1 
mom. Förarens förmåga att arbeta som förare ska bedömas genom ett körprov som utförs på 
bannätet. Dessutom kan förarens förmåga att hantera avvikande situationer och funktionsstör-
ningar och andra, motsvarande förmågor mätas med hjälp av simulator. I fråga om komplette-
rande intyg för bannät i Finland får endast en examinator som Transport- och kommunikat-
ionsverket har godkänt examinera det prov som gäller kännedomen om bannätet, inklusive 
kännedom om rutter och trafikregler.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om prov och ord-
nandet av dem.

3 §

Godkännande av läroanstalter

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan och för högst fem år läroan-
stalter som avses i detta kapitel som anordnar utbildning för förare eller delar av utbildningen, 
om sökanden har god yrkeskunskap om järnvägssystemet och den kunskap och skicklighet 
uppgiften kräver samt ändamålsenligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska ompröva godkännandet av en läroanstalt, om det 
sker väsentliga ändringar i de föreskrivna behörighetskraven för förare eller kraven för god-
kännande av läroanstalter eller om läroanstalten begär det.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på läro-
inrättningar och om behörighetskraven för utbildare.

4 §

Skyldigheter för läroanstalter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om omfattningen av den utbildning läroanstalten ger ändras väsentligt, ska läroanstalten be-

gära ett nytt godkännande av Transport- och kommunikationsverket.

6 §

Godkännande av examinator för prov

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan examinatorer för prov som be-
rättigar till förarbevis och kompletterande intyg, om den sökande är insatt i synnerhet i provets 
ämnesområde och har sådan praktisk erfarenhet av det att han eller hon förmår bedöma andras 
kunnande.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kompetenskrav 
för examinatorer och om upprätthållande av kompetens.

9 kap.

Sjöfart på Finlands vattenområden

2 §

Undantag som gäller cabotage 

Transport- och kommunikationsverket beviljar tillstånd för handelssjöfart med utländskt far-
tyg enligt 1 §, om inget fartyg som seglar under Finlands eller någon annan EU-medlemsstats 
flagg skäligen kan fås för ändamålet och
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tillstånd beviljas för högst ett år i sänder. Innan tillstånd beviljas ska Transport- och kom-
munikationsverket höra dem som saken gäller, om inte annat följer av ärendets natur eller 
brådskande art.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utredningar för 
ansökan om tillstånd.

10 kap.

Behörighet för fartygspersonal

2 §

Definitioner
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I detta kapitel avses med
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10) vajerfärja färjor som rör sig styrda av en lina eller någon annan av Transport- och kom-
munikationsverket godkänd ersättande anordning,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21) utbildning examen eller del därav som krävs för utfärdande eller förnyande av behörig-
hetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i denna lag eller i 
författningar som utfärdats med stöd av den, om vilka det föreskrivs i yrkeshögskolelagen 
(932/2014) eller med stöd av den, lagen om yrkesutbildning eller med stöd av den eller i före-
skrifter som meddelats med stöd av ovan nämnda lagar, eller annan utbildning som Transport-
och kommunikationsverket har godkänt med stöd av denna lag,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12 §

Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på ansökan behörighetsbreven och certifika-
ten över specialbehörighet och för in uppgifter om dem i trafik- och transportregistret. Trans-
port- och kommunikationsverket utfärdar dock behörighetsbevis enligt 9 § i enlighet med det 
internationella radioreglemente som utgör bilaga till konventionen om Internationella teleun-
ionen (ITU) (FördrS 94/1996).
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket fastställer formulären för behörighetsbrev, certifikat 
över specialbehörighet och kompetensbevis. Transport- och kommunikationsverket får för ge-
nomförande av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) riktlinjer och rekommendationer 
meddela närmare föreskrifter om specialbehörighet, om innehållet i och ordnandet av utbild-
ning för sådan behörighet samt om krav på förtrogenhetsutbildning. Transport- och kommuni-
kationsverket får också utfärda närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om behörig-
hetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

13 §

Specialutbildning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildning för 

däcksmän samt om säkerhetsutbildning för personer som arbetar ombord på fiskefartyg.

14 §

Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den specialut-

bildning, utbildning ombord på fartyg och arbetserfarenhet som krävs för förnyande av behö-
righetsbrev och certifikat över specialbehörighet samt om förfarandena vid övergångsperioder.

15 §

Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet enligt STCW-
konventionen som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat
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Transport- och kommunikationsverket utfärdar på skriftlig ansökan ett sådant i 3 § avsett 
kompetensbevis som visar att verket erkänner ett behörighetsbrev eller ett certifikat över spe-
cialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat. Med kompetensbeviset 
bekräftas att innehavaren av behörighetsbrevet kan arbeta ombord på ett finskt fartyg som be-
fälhavare, överstyrman, styrman, maskinchef, första maskinmästare eller i en annan maskin-
mästar- eller elmästarbefattning eller sköta lastoperationer på tankfartyg.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket kan erkänna ett behörighetsbrev eller ett certifikat 
över specialbehörighet utfärdat av en behörig myndighet i en någon annan stat än en EES-stat, 
om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) Transport- och kommunikationsverket och den behöriga myndigheten i staten i fråga har 
ingått eller bereder en bilateral överenskommelse om erkännande av behörighetsbrev och cer-
tifikat över specialbehörighet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får för genomförande av direktivet om minimikrav på 
utbildning för sjöfolk meddela närmare föreskrifter om de dokument som ska bifogas till an-
sökan om kompetensbevis.

16 §

Arbete på fartyg medan en ansökan om kompetensbevis behandlas

Transport- och kommunikationsverket får tillåta att en sjöfarare arbetar ombord på ett finskt 
fartyg i högst tre månader utan ett erkänt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörig-
het, om sjöfararen har ett giltigt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som ut-
färdats av en behörig myndighet i en part i STCW-konventionen i enlighet med konventionens 
bestämmelser och som berättigar till arbete i befattningen i fråga och ansökan om erkännande 
av behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet har gjorts hos Transport- och 
kommunikationsverket, om inte arbetandet äventyrar fartyget, miljön eller människoliv.

En förutsättning för arbete ombord är att sjöfararen har ett intyg från Transport- och kom-
munikationsverket över att ansökan om kompetensbevis mottagits.

Om Transport- och kommunikationsverket fattar ett nekande beslut om beviljande av kom-
petensbevis, upphör rätten att arbeta i följande hamn.

17 §

Erkännande av andra behörighetsbrev än sådana som överensstämmer med STCW-
konventionen

Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan utfärda ett intyg över erkän-
nande också för en sökande som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl som ut-
färdats av en behörig myndighet i en EES-stat och som inte baserar sig på STCW-
konventionen. Yrkeskompetens för inre farvatten ska dock erkännas i enlighet med direktivet 
om båtförarcertifikat.

Vid erkännandet ska lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) tillämpas. I 
fråga om yrkespersoner inom sjöfarten är Transport- och kommunikationsverket behörig 
myndighet enligt den lagen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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11 kap.

Godkännande av utbildningsanordnare och utbildning inom sjöfarten

1 §

Godkännande av utbildningsanordnare inom sjöfarten

Sådan utbildning inom sjöfarten som leder till ett behörighetsbrev eller certifikat över speci-
albehörighet för sjöfart enligt STCW-konventionen som Transport- och kommunikationsver-
ket beviljar, eller någon annan sjöfartsutbildning enligt STCW-konventionen för vilken ut-
bildningsanordnaren enligt konventionen ska godkännas, får endast ges av en utbildningsan-
ordnare som Transport- och kommunikationsverket har bedömt och godkänt i enlighet med 
konventionen.

Utbildningsanordnaren ska ansöka om godkännande hos Transport- och kommunikations-
verket. Transport- och kommunikationsverket bedömer om utbildningsanordnaren uppfyller 
kraven enligt STCW-konventionen, eller i de fall som avses i 3 mom. kraven enligt 2 §. Uti-
från bedömningen godkänner Transport- och kommunikationsverket de utbildningsanordnare 
som uppfyller kraven. Bedömningen kan innefatta en bedömning av de lokaler och den utrust-
ning som används för utbildningen.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl godkänna också en utbildnings-
anordnare som ger en sådan utbildning som leder till behörighetsbrev eller certifikat över spe-
cialbehörighet för sjöfart som inte överensstämmer med STCW-konventionen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Närmare bestämmelser om krav på utbildningsanordnare får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förfa-
randet för godkännande och om de dokument som ska bifogas ansökan.

3 §

Godkännande av utbildning inom sjöfarten

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan utbildningar som uppfyller 
kraven i STCW-konventionen och av särskilda skäl andra utbildningar inom sjöfarten som le-
der till behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet. Godkännandet av utbildningen 
gäller utbildningens innehåll och utbildningsarrangemangen. En utbildning ska godkännas in-
nan den inleds.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Om utbildningskraven ändras väsentligt, ska en ny ansökan om godkännande göras. Trans-
port- och kommunikationsverket ska informera utbildningsanordnarna om väsentliga ändring-
ar i utbildningskraven.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningens 
innehåll och utbildningsarrangemangen, i första hand genom att tillämpa STCW-konventionen 
eller IMO:s eller ILO:s regler och rekommendationer. Transport- och kommunikationsverket 
får även meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande och om vilka doku-
ment som ska bifogas ansökan.

4 §

Bedömning
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Transport- och kommunikationsverket får utvärdera de utbildningsanordnare och den ut-
bildning som verket godkänt. Vid utvärderingen kontrolleras att utbildningen och utbildnings-
arrangemangen motsvarar kraven enligt 1–3 §.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de dokument 
som behövs vid utvärderingen.

5 §

Utbildningsanordnares anmälningsplikt

En godkänd utbildningsanordnare ska omedelbart informera Transport- och kommunikat-
ionsverket om väsentliga ändringar i de uppgifter som getts i en ansökan enligt 1 eller 3 § eller 
som sökanden annars gett.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska anmälas enligt denna paragraf och om hur de ska sändas till Transport- och kommu-
nikationsverket.

12 kap.

Tillståndspliktig luftfart

2 §

Lufttrafik

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket beviljar operativa licenser på ansökan. Utöver vad 

som i lufttrafikförordningen föreskrivs om förutsättningar för beviljande av operativ licens 
krävs det att de personer som fortlöpande och faktiskt kommer att stå för driften av sökandens 
verksamhet har gott anseende. En person uppfyller inte kravet på gott anseende, om han eller 
hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till 
bötesstraff för allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsförhållanden, 
näringsutövning, bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller trafiksäkerhet och 
gärningen visar att personen är uppenbart olämplig att bedriva lufttrafik.

De luftfartyg som lufttrafikföretag använder ska registreras i luftfartygsregistret i Finland. 
Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att ett enskilt luftfartyg som ett lufttrafikfö-
retag använder registreras i en annan EU-medlemsstat, om dess flygsäkerhet kan övervakas på 
ett ändamålsenligt sätt.

3 §

Lufttrafik på flygrutter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med start- eller änd-
punkt i Finland

För bedrivande av lufttrafik på flygrutter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
med start- eller ändpunkt i Finland krävs en operativ licens som beviljats i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda 
fall eller på grundval av internationella förpliktelser som är bindande för Finland bevilja även 
andra än ovan avsedda innehavare av en operativ licens ett tillstånd att bedriva sådan trafik.
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4 §

Regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket fastställer vid behov transportavgifterna, platsutbu-

det, tidtabellerna och övriga flygtrafikvillkor.
Transport- och kommunikationsverket kan särskilt intyga ett lufttrafikföretags trafikrättig-

het.

5 §

Utdelning av begränsade trafikrättigheter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket beviljar trafiktillstånd på ansökan. Om det finns ett 

begränsat antal trafiktillstånd och trafikrättigheter inte kan beviljas alla sökande, ska beslutet 
basera sig på en övergripande granskning, där hänsyn tas till passagerar- och godstrafikens 
behov, främjande av konkurrensen och en balanserad utveckling av flygtrafiken inom Europe-
iska unionen.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar uti-
från vilka de sökande jämförs.

6 §

Icke-regelbunden lufttrafik mellan Finland och tredjeländer

Ett lufttrafikföretag som innehar en operativ licens som beviljats i en EES-stat får flyga en-
staka flygningar eller en flygserie med flera flygningar (icke-regelbunden flygtrafik) mellan 
Finland och tredjeländer utan något särskilt tillstånd. Om ett lufttrafikföretag som bedriver re-
gelbunden trafik enligt 4 § kräver det, kan Transport- och kommunikationsverket dock för-
bjuda bedrivande av icke-regelbunden lufttrafik, om det medför sådana ekonomiska olägen-
heter för det berörda lufttrafikföretagets verksamhet som inte kan betraktas som obetydliga, 
och om det lufttrafikföretag som bedriver icke-regelbunden lufttrafik med sin verksamhet 
kringgår begränsningarna för reguljär lufttrafik.

Av lufttrafikföretag från tredjeländer krävs tillstånd för att flyga i icke-regelbunden trafik 
mellan Finland och tredjeländer. Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan be-
vilja tillstånd, om lufttrafikföretaget visar att dess drifttillstånd och operativa licens eller till-
stånd som motsvarar dessa gör det möjligt att bedriva trafiken och att det förfogar över mate-
riel som lämpar sig för adekvata flygningar.

Transport- och kommunikationsverket kan vägra bevilja tillstånd om det finns anledning att 
misstänka att

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken med yrkesskicklighet och på ett betryggande sätt,
2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsförsäkring för skador vid luftfart,
3) sökanden med hjälp av ett tillstånd försöker kringgå de krav på bedrivande av regelbun-

den lufttrafik som föreskrivs i 4 och 5 §, eller
4) sökandens hemstat inte i sin tur skulle bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd.
Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de dokument över ett till-

stånd  enligt 2 mom. med hjälp av vilka sökanden visar att tillståndsvillkoren uppfylls. Trans-
port- och kommunikationsverket kan dessutom genom föreskrifter begränsa den andel som 
andra lufttransporter än de som säljs som en del av paketresor får utgöra av det totala platsut-
budet på varje flygning, förutsatt att begränsningen baserar sig på internationell praxis som 
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tillämpas allmänt i EES-staterna eller på ömsesidighet. I föreskrifterna ska beaktas Europeiska 
unionens lagstiftning om bedrivande av icke-regelbunden lufttrafik och dessutom

1) de standarder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen,
2) ECAC:s rekommendationer,
3) internationell praxis till den del den allmänt tillämpas i medlemsstaterna.

7 §

Lufttrafik över finskt territorium

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I andra än de fall som avses i 1 mom. beviljar Transport- och kommunikationsverket till-

stånd för lufttrafik över finskt territorium. Tillstånd beviljas för antingen regelbunden lufttra-
fik eller icke-regelbunden lufttrafik. Tillstånd beviljas, om lufttrafikföretaget visar att dess 
drifttillstånd och operativa licens eller tillstånd som motsvarar dessa gör det möjligt att bed-
riva trafiken och att det förfogar över materiel som lämpar sig för adekvata flygningar.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 §

Bruksflygtillstånd

Bestämmelser om användning av luftfartyg för specialuppgifter (specialiserad flygverksam-
het) finns i EASA-förordningen och i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tek-
niska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008, nedan flygdriftförordningen. I de fall då de förord-
ningarna inte ska tillämpas krävs drifttillstånd för specialiserad flygverksamhet (bruksflygtill-
stånd). Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan bruksflygtillstånd till en sö-
kande som har den organisation och personal som krävs för att bruksflyg ska kunna utföras på 
ett betryggande sätt och förfogar över materiel som lämpar sig för den planerade verksamhet-
en. Bruksflygtillstånd beviljas för viss tid, vilken Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer utifrån sökandens verksamhetsförutsättningar, de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller verksamheten eller på någon annan motsvarande grund.

Något bruksflygtillstånd krävs inte om en verksamhetsutövare med hemort eller huvudsak-
ligt driftställe i någon annan EES-stat visar att den uppfyller de krav på tillstånd och behörig-
het eller andra motsvarande krav som i den staten ställs på motsvarande verksamhet. Trans-
port- och kommunikationsverket kan dock ställa sådana icke-diskriminerande villkor som be-
hövs för att säkerställa att verksamheten är säker.

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att bruksflyg bedrivs efter anmälan eller 
utan tillstånd, om ett tillstånd inte behövs för att trygga säkerheten. Bruksflygtillstånd krävs 
inte för följande flygningar när de genomförs i enlighet med Transport- och kommunikations-
verkets föreskrifter:

1) flygningar för bogsering av segelflygplan,
2) flygningar för fallskärmshoppning,
3) flygningar för övervakning av skogsbränder,
4) statlig eller militär luftfart,
5) sporadiska efterspanings- och räddningsflygningar på begäran av en myndighet.
Transport- och kommunikationsverket meddelar de närmare föreskrifter om förutsättningar-

na för erhållande av bruksflygtillstånd som behövs för säker bruksflygverksamhet. Föreskrif-
terna kan gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i fråga om organisation och personal för innehavare 
av bruksflygtillstånd,
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2) materiel som används för den verksamhet som avses i bruksflygtillståndet,
3) drifthandböcker och förfaranden för innehavare av bruksflygtillstånd,
4) ekonomiska krav på innehavare av bruksflygtillstånd.
Med undantag för obemannade luftfartyg med en operativ massa på högst 150 kilogram, ska 

luftfartyg som används för bruksflyg registreras i luftfartygsregistret i Finland. Transport- och 
kommunikationsverket kan bevilja ett luftfartyg som registrerats i en annan medlemsstat 
bruksflygtillstånd, om dess flygsäkerhet kan övervakas på ett ändamålsenligt sätt. Om inte nå-
got lämpligt i en medlemsstat registrerat luftfartyg står till förfogande för bruksflyg och om 
inte flygsäkerheten äventyras, kan Transport- och kommunikationsverket godkänna att ett luft-
fartyg som registrerats i luftfartygsregistret i ett tredjeland används. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka ett sådant 
luftfartyg kan godkännas för bruksflygningsuppdrag.

9 §

Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet

Transport- och kommunikationsverket beviljar tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet. För att 
tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökanden har den personal som krävs för att bedriva sä-
ker fjärrstyrd flygverksamhet samt förfogar över materiel som lämpar sig för verksamheten 
och har anvisningar som gäller verksamheten.

13 kap.

Behörigheter och utbildning för flygande personal

2 §

Beviljande av persontillstånd för luftfart

Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan ett tillstånd som avses i 1 § om 
sökanden i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, skicklighet, utbildning och erfarenhet 
uppfyller behörighetskraven för certifikatet i fråga. Transport- och kommunikationsverket in-
för uppgifter om tillstånd i trafik- och transportregistret och utfärdar de certifikat och intyg 
som behövs för att styrka tillståndet. Ett medicinskt intyg kan dock beviljas av en flygläkare, 
ett flygmedicinskt centrum eller Transport- och kommunikationsverket. Medicinska rapporter 
för kabinbesättning beviljas av en företagsläkare, en flygläkare eller ett flygmedicinskt cent-
rum som Transport- och kommunikationsverket godkänt.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Med avvikelse från vad som i språklagen (423/2003) föreskrivs om språk som används hos 
myndigheter kan Transport- och kommunikationsverket ordna prov på engelska i de kunskap-
er och färdigheter som krävs för att tillstånd ska beviljas.

För att säkerställa flygsäkerheten får Transport- och kommunikationsverket, utifrån de stan-
darder och rekommendationer som avses i Chicagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den, meddela när-
mare föreskrifter om behörighetskrav för tillstånd och tillståndens giltighetstider.

3 §

Förutsättningar för beviljande av ett medicinskt intyg
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För att ett medicinskt intyg ska beviljas förutsätts det att sökanden uppfyller de medicinska 
krav som Transport- och kommunikationsverket ställt och som motsvarar de standarder och 
rekommendationer som avses i Chicagokonventionen och bestämmelserna i EASA-
förordningen och de förordningar som kommissionen antagit med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Utländska tillstånd

Transport- och kommunikationsverket erkänner persontillstånd som beviljats utomlands och 
som krävs för en viss uppgift i enlighet med de internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.

Transport- och kommunikationsverket kan godkänna ett tillstånd som beviljats utomlands 
om förutsättningarna enligt detta kapitel uppfylls.

6 §

Utbildning för flygande personal

Bestämmelser om flygundervisning och teoriundervisning för att förvärva tillstånd, kvalifi-
kationer, behörigheter och godkännanden för flygande personal på luftfartyg och hålla dem i 
kraft finns i EASA-förordningen och i förordningen om flygande personal. I de fall då de för-
ordningarna inte ska tillämpas krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverkets (ut-
bildningstillstånd) för utbildning för flygande personal. Transport- och kommunikationsverket 
beviljar utbildningstillstånd till en sökande som har den organisation och personal som krävs 
för trygg och adekvat flygutbildning och förfogar över materiel, lokaler och läromedel som 
lämpar sig för den planerade verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att sådan utbildning som avses i 1 mom. 
utövas efter anmälan eller utan tillstånd, om motsvarande utbildningsverksamhet enligt Euro-
peiska unionens lagstiftning får utövas efter anmälan eller utan tillstånd och om ett tillstånd 
inte behövs för att trygga säkerheten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildning för 
flygande personal i fråga om 

1) sådan utbildningsverksamhet enligt 2 mom. som får utövas efter anmälan,
2) dimensionering och yrkesskicklighet i fråga om organisation och personal för innehavare 

av utbildningstillstånd och dem som gör utbildningsanmälan,
3) materiel, undervisningslokaler och övriga läromedel som används vid utbildningen,
4) drifthandböcker, verksamhetsmetoder och utbildningsprogram för innehavare av utbild-

ningstillstånd och dem som gör utbildningsanmälan,
5) de uppgifter om utbildningen som ska lämnas till myndigheterna.

AVDELNING II A

TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKLEDNING

1 kap.

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster
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1 §

Ordnande av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster kan tillhandahållas på statens landsvägsnät 
och gator som förvaltas av kommuner samt på enskilda vägar. I egenskap av väghållare ansva-
rar Trafikledsverket för ordnandet av trafikstyrnings- och trafikledningstjänsterna på det 
landsvägsnät som verket förvaltar på det sätt som trafiken på landsvägsnätet kräver och sörjer 
för trafikstyrnings- och trafikledningstjänsternas kvalitet och ser till att trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster tillhandahålls på lika villkor. Väghållaren kan ordna de trafikstyrnings-
och trafikledningstjänster som avses i 2 § själv eller upphandla dem hos offentliga eller privata 
tjänsteproducenter.

Andra väg- och gatunätsförvaltare får avtala med en leverantör av trafikstyrnings- och tra-
fikledningstjänster om ordnandet av trafikledningen. Väg- och bannätsförvaltarna ska avtala 
om de praktiska trafikarrangemangen och trafikledningsarrangemangen när deras trafikleder 
står i förbindelse med varandra och det bedrivs trafik mellan dem. Trafikledsverket kan i sam-
arbete med aktörer som representerar kommuner och enskilda vägar samordna vägtrafikstyr-
nings- och vägtrafikledningstjänster som tillhandahålls på landsvägar, gator och enskilda 
vägar.

2 §

Uppgifter som hör till vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänsterna

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster sköter dessutom i enlig-

het med Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter sådan reglering av trafiken som är 
nödvändig för att farosituationer och olyckor ska kunna förebyggas och smidigheten i trafiken 
säkerställas. Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster kan för högst 
ett dygn

1) stänga en tunnel och informera om ersättande rutt, 
2) anvisa ersättande rutt när en väg eller tunnel är stängd, eller när vägen annars tillfälligt 

inte är i trafikerbart skick, 
stänga en tunnel eller väg och informera om ersättande rutt,
3) anvisa mötesplats,
4) anvisa passeringsplats och meddela förbud mot att passera,
5) anvisa anhaltsplats och meddela förbud mot att stanna,
6) tilldela utrymme för trafiken med avseende på tid eller avstånd,
7) anvisa rutt för trafikmedel som transporterar farligt gods och för specialtransporter,
8) vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken 

ska kunna säkerställas.
Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om trafikarrangemang 

enligt 2 mom. I föreskrifterna ska beaktas olika myndigheters behörighet och det samarbete 
som leverantören av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska bedriva med dem vid ge-
nomförandet av åtgärderna. Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster 
ska lagra uppgifterna om sådana åtgärder enligt 2 § som den vidtagit. Transport- och kommu-
nikationsverket kan vid behov ta upp till granskning en åtgärd enligt 2 mom. som vidtagits av 
en leverantör av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster. Transport- och kommunikations-
verket kan besluta om förlängning av åtgärdens giltighet, om behovet av åtgärden överskrider 
ett dygn.
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5 §

Informationssäkerhet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksledningstjänster ska utan dröjsmål lämna 

Transport- och kommunikationsverket en anmälan om betydande informationssäkerhetsrelate-
rade störningar som är riktade mot dess system och som kan utgöra en betydande risk för tra-
fiksäkerheten. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om in-
nehållet i och utformningen av anmälan och hur den ska lämnas in.

Om det ligger i allmänt intresse att en avvikelse anmäls, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha 
hört den anmälningspliktiga, själv informera om saken.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de be-
rörda medlemsstaterna.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Avvikelseanmälningar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i an-

mälningsplikten enligt 1 mom. och sättet att göra anmälan.

2 kap.

Informationshantering hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikslednings-
tjänster

3 §

Utlämnande av uppgifter via ett öppet gränssnitt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tillgång till information och informationssystem med hjälp av ett öppet gränssnitt och de 

stödtjänster, de användarvillkor, den programvara, de licenser och andra tjänster som eventu-
ellt behövs för tillträdet ska tillhandahållas på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande vill-
kor. Till den delen tillhandahållandet av informationen grundar sig på ett avtal med Trafik-
ledsverket eller någon annan myndighet ska informationen lämnas avgiftsfritt. För bearbetad 
information får en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder tas ut. Den öppna in-
formationen ska vara i sådan form att skyddet för personuppgifter och affärs- eller yrkeshem-
ligheter inte äventyras.

AVDELNING III

SERVICE

1 kap.

Persontransporttjänster
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1 §

Informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur informat-

ionen ska tillhandahållas för att det ska kunna säkerställas att informationens omfattning och 
jämförbarhet är tillräcklig.

3 §

Prissättning av taxitrafiktjänster

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om hur priserna anges och prisuppgifterna hålls synliga på det sätt som 

avses i 1 mom. får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.
Transport- och kommunikationsverket ska följa prissättningen av de taxitrafiktjänster som 

tillhandahålls passagerarna. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare före-
skrifter om sådana totalpriser för taxitrafiktjänster om vilka det ska avtalas särskilt, om priser-
na överskrids eller enligt bedömning kommer att överskridas. När Transport- och kommuni-
kationsverket bestämmer dessa priser ska den allmänna prisnivån på taxitrafiktjänster, de olika 
prissättningsmodellerna i taxitrafiken, den allmänna konsumentprisnivån och befolkningens 
allmänna inkomstnivå beaktas. De bestämda totalpriserna ska ses över årligen.

Om oenighet uppstår om huruvida det avtalats särskilt om priset, ska tjänsteleverantören 
kunna visa att dennes påstående är riktigt. Om det inte avtalats särskilt om priset, får det inte 
överstiga det av Transport- och kommunikationsverket bestämda totalpris som avses i 3 mom. 

Transport- och kommunikationsverket får bestämma maximipriser på de mest använda ty-
perna av taxitrafiktjänster, inklusive taxitrafiktjänster för grupper med särskilda behov, om 
tjänsternas totalpriser stiger avsevärt snabbare än den allmänna konsumentprisnivån och ut-
vecklingen av kostnadsindex för taxitrafiken. Det av Transport- och kommunikationsverket 
bestämda maximipriset ska vara kostnadsorienterat så att det innefattar en skälig vinst. Maxi-
mipriset ska justeras årligen.

2 kap.

Informationens och informationssystemens interoperabilitet

1 §

Väsentlig information om mobilitetstjänster

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Webbadressen eller webbadresserna för det gränssnitt som avses i 1 mom. och för den in-

formation som behövs för att få tillgång till gränssnittet samt uppdateringarna av materialet 
ska meddelas till Transport- och kommunikationsverket innan verksamheten inleds eller i 
fråga om uppdateringar omedelbart när den nya adressen är känd.

Transport- och kommunikationsverket ska tillhandahålla teknisk service som alternativt kan 
användas för den förmedling av information som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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6 §

Införande av intelligenta trafiksystem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket ska bedöma och kontrollera om de tjänsteleverantö-

rer, myndigheter och andra verksamhetsutövare som genomför de prioriterade områden som 
avses i artikel 2 och de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 i ITS-direktivet uppfyller de 
krav som anges i direktivet och som utfärdats med stöd av det.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare tekniska föreskrifter om 
påvisande av den överensstämmelse med kraven som avses i 2 mom. och om ansökan om ut-
värdering.

3 kap.

Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt

11 §

Allmän trafikplikt inom luftfarten

Landskapet beslutar om att införa sådan allmän trafikplikt som avses i artikel 16 i lufttrafik-
trafikförordningen efter att ha hört Transport- och kommunikationsverket. Landskapet kan be-
sluta om begränsningar enligt lufttrafikförordningen för en rutt som omfattas av allmän trafik-
plikt, om det behövs för att säkerställa trafik på rutten i fråga.

Finansieringen av de köpta tjänster inom luftfarten som landskapen har ansvar för att ordna 
genomförs med särskild finansiering. Transport- och kommunikationsverket anvisar inom ra-
men för anslaget i statsbudgeten finansiering för att täcka den allmänna trafikplikt som ett 
landskap infört. Transport- och kommunikationsverket ska avtala om saken med landskapet.

4 kap.

Offentligt stöd för trafiktjänster

2 §

Kvotering och användning av anslag 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får själv använda anslaget för det ändamål som 

nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten. Verket kan också bevilja landskap, kommuner eller samkom-
muner statsunderstöd för samma ändamål.

De behöriga landskapen får för de ändamål som nämns i 1 § 1 mom. 1–3 punkten använda 
det anslag som Transport- och kommunikationsverket kvoterat. De kan också bevilja kommu-
ner eller samkommuner statsunderstöd för ändamål enligt den paragrafen.

5 kap.

Förmedlings- och kombinationstjänster
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1 §

Anmälningsplikt

Den som tillhandahåller en förmedlings- eller kombinationstjänst ska göra en anmälan om 
sin verksamhet till Transport- och kommunikationsverket. I anmälan ska ingå en beskrivning 
av de tjänster som tillhandahålls samt tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.

AVDELNING IV

MYNDIGHETER OCH TILLSYN

1 kap.

Myndigheternas verksamhet

1 §

Transport- och kommunikationsverket som allmän tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att denna lag samt bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den iakttas, om inte nå-
got annat föreskrivs i denna lag.

2 §

Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket följer upp efterfrågan på och utbudet av mobilitets-
tjänster och samordnar utvecklingen av tjänsterna. Dessutom bedömer Transport- och kom-
munikationsverket trafiksystemets funktion och verkningarna av denna lag och rapporterar re-
gelbundet om trafiksystemets tillstånd.

En tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken är trots affärs- och yrkeshemlig-
heten skyldig att regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på 
den trafik som tillhandahållaren bedriver till Transport- och kommunikationsverket som ver-
ket behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 mom. samt för statistikföring och 
forskning. Den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska senast 60 dagar 
innan en plan genomförs dessutom meddela Transport- och kommunikationsverket om att en 
tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt, till den del uppgif-
terna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i III avd. 2 kap. 1 §. Uppgifter-
na ska ges avgiftsfritt.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretess till en annan myndighet 
lämna ut de uppgifter verket fått om de är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra 
sina uppgifter enligt lag. Transport- och kommunikationsverket får lämna ut uppgifterna via 
ett gränssnitt eller annars elektroniskt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om de 
uppgifter som ska lämnas enligt 2 mom. och om de tidsfrister som avses i det momentet.

4 §

Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Den behöriga myndigheten har rätt att ta in sådana uppgifter som myndigheten i enlighet 

med 2 § 3 mom. har fått från Transport- och kommunikationsverket i en anbudsförfrågan vid 
ett anbudsförfarande som gäller ordnande av trafik. Ett enskilt företags affärs- eller yrkeshem-
ligheter får dock inte framgå av anbudsförfrågan.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare

Transport- och kommunikationsverket och en behörig myndighet i landskapet Åland är de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessutom kan 
polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och Tullen delta i de kontroller som 
avses i artikel 10.1 d på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. 
Transport- och kommunikationsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i 
den förordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan anlita en utomstående expert för utarbetande av 
de provuppgifter i examensprovet och det ordnande av provtillfället i fråga om yrkeskunnande 
som avses i artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare. En person som uppfyller kraven enligt 
artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare behöver inte avlägga det examensprov som avses i 
artikel 8.1 i förordningen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket och en behörig myndighet i landskapet Åland utfär-
dar ett sådant intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en person 
som har blivit godkänd i det examensprov som ordnas av verket eller som har en yrkeshögsko-
leexamen inom logistik som omfattar sådana studier som förutsätts enligt den förordningen.

7 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik

De behöriga myndigheter som avses i EU:s förordning om internationell busstrafik är 
Transport- och kommunikationsverket och den behöriga myndigheten i landskapet Åland. Po-
lisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i ar-
tiklarna 4.3, 18.2 och 19 i förordningen.

Den behöriga myndigheten för linjetrafik enligt kapitel III i EU:s förordning om internation-
ell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket. På Åland beviljas tillstånd för linjetra-
fik av en behörig myndighet i landskapet Åland.

9 §

Behöriga myndigheter i fråga om passagerarnas och konsumenternas rättigheter

Utöver vad som föreskrivs ovan om Transport- och kommunikationsverkets allmänna behö-
righet utövar konsumentombudsmannen tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs med 
avseende på konsumentskyddet enligt vad som föreskrivs i konsumentskyddslagen (38/1978).

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag om behörigheten för konsumenttvis-
tenämnden och den nämnd som avses i 30 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) är konsumentombudsmannen och Transport- och kommunikationsverket

1) behöriga myndigheter enligt artikel 28.1 och 28.3 i EU:s förordning om passagerares rät-
tigheter vid busstransport,
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2) de organ som svarar för verkställigheten enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation 
och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar samt om upphävande av förordningen (EES) nr 295/91,

3) de organ som avses i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

4) behöriga organ enligt artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om änd-
ring av förordning (EG) nr 2006/2004.

Transport- och kommunikationsverket är det organ som svarar för verkställigheten enligt ar-
tikel 14.1 i Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i sam-
band med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Konsumentombudsmannen utövar allmän tillsyn över tillämpningen av de EU-förordningar 
om passagerares rättigheter som anges i 2 mom. i fråga om passagerare som är konsumenter. 
Transport- och kommunikationsverket utövar allmän tillsyn över tillämpningen av de förord-
ningar som nämns i 2 och 3 mom. i fråga om affärsresenärer och resenärer med funktionshin-
der eller nedsatt rörlighet. Transport- och kommunikationsverket är också behörigt att ge re-
kommendationer till avgöranden med anledning av besvär som baserar sig på EU:s förord-
ningar om passagerares rättigheter i fråga om passagerare som inte är konsumenter eller som 
har funktionshinder eller nedsatt rörlighet. I Transport- och kommunikationsverkets förslag till 
avgörande får ändring inte sökas genom besvär.

Transport- och kommunikationsverket har dessutom behörighet att behandla klagomål an-
förda av passagerare om brott mot bestämmelserna i III avd. 1 kap., med undantag för ärenden 
där konsumenttvistenämnden är behörig att med stöd av lagen om konsumenttvistenämnden 
(8/2007) ge en rekommendation till avgörande.

10 §

Utseende av terminaler enligt EU:s förordning om busspassagerares rättigheter

Efter att ha hört de behöriga myndigheter som nämns i 3 §, terminalinnehavarna samt repre-
sentanter för ortens handikapporganisationer utser Transport- och kommunikationsverket de 
bussterminaler enligt artikel 12 i EU:s förordning om busspassagerares rättigheter där assi-
stans för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska tillhandahållas.

11 §

Nationell myndighet enligt ITS-direktivet

Transport- och kommunikationsverket är den behöriga nationella myndigheten för de priori-
terade områden som avses i artikel 2 i ITS-direktivet och för de prioriterade åtgärder som av-
ses i artikel 3 i det direktivet.

12 §

Myndigheter enligt Interbusöverenskommelsen

Transport- och kommunikationsverket utfärdar det kontrolldokument för avreglerad tillfällig 
trafik som avses i artikel 6 i den överenskommelse som avses i rådets beslut 2002/917/EG om 
ingåendet av Interbusöverenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss 
samt beviljar det transporttillstånd som avses i artikel 15 i den överenskommelsen. Polisen, 
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Tullen och gränsbevakningsväsendet är sådana kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i 
den överenskommelsen.

13 §

Myndighet enligt bilaterala vägtrafikavtal

Transport- och kommunikationsverket beviljar transporttillstånd för sådan tillfällig internat-
ionell persontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Fin-
land och någon annan stat och beviljar på bilaterala avtal baserade tillstånd för rutter som 
överskrider riksgränserna samt tillstånd för godstransport.

15 §

Handläggande och övervakande myndigheter för sociallagstiftningen inom vägtrafiken, över-
vakningsutrustning inom vägtrafiken och arbetstid för förare som är egenföretagare

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, svarar Transport- och kommunikations-
verket för myndighetsuppgifter enligt följande EU-förordningar och avtal:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och arbetarskyddsmyndigheterna är tillsynsmyn-
digheter i fråga om de EU-förordningar och AETR-avtalet som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

16 §

Behöriga myndigheter enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik

Undervisnings- och kulturministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Försvars-
makten är behöriga myndigheter enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsynen över den utbildning som ges vid 
de utbildningscentrum som verket godkänt samt för ordnandet och övervakningen av prov 
som hör till utbildningen. Transport- och kommunikationsverket får ordna examination och 
övervakning av prov samt utfärda intyg i samband med förarexamensverksamheten eller fri-
stående från den genom att beställa de behövliga tjänsterna med iakttagande av bestämmelser-
na om skötsel av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift i lagen om förarexamensverk-
samhet (535/1998).

Verket kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med tjänster som 
avser examination och övervakning av prov.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17 §

Behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för 
sjöfolk

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, är Transport- och kommunikationsverket 
behörig myndighet enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning 
för sjöfolk. Då verket fullgör sin uppgift ska det höra den delegation för sjömansärenden som 
avses i 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) i ärenden som hör till dess behörig-
het.
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Transport- och kommunikationsverket ska sända de meddelanden som förutsätts i STCW-
konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk till IMO, Europeiska 
kommissionen, Europeiska unionens medlemsländer och andra fördragsslutande parterna i 
STCW-konventionen.

Närmare bestämmelser om de meddelanden som ska sändas får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

18 §

Beviljande av vissa tillstånd som avses i flygbesättningsförordningen

En flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller Transport- och kommunikationsverket utfär-
dar sådana medicinska intyg som avses i förordningen om flygande personal.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En godkänd flygläkare eller företagsläkare ska sända ett utlåtande över medicinsk lämplig-
het samt en kopia av ett medicinskt intyg eller av en medicinsk rapport för kabinbesättning till 
Transport- och kommunikationsverket.

Kabinbesättningsintyg beviljas av Transport- och kommunikationsverket eller en organisat-
ion som Transport- och kommunikationsverket har godkänt för uppgiften.

2 kap.

Skötsel av myndighetsuppgifter

1 §

Transport- och kommunikationsverkets inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag 
och för tillsynen över efterlevnaden av lagen och av Europeiska unionens förordningar rätt att 
få tillträde till lokaler och områden på driftsstället hos en tjänsteleverantör enligt denna lag, till 
trafikmedel och lokaler som används i yrkesmässig trafik för att kunna genomföra kontroller. 
Rätten till tillträde gäller dock inte lokaler som används för permanent boende. Vid inspekt-
ionerna ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket har rätt att i sin besittning ta det material som ska 
kontrolleras eller en kopia av materialet för kontroll någon annanstans, om detta är nödvändigt 
för att reda ut de omständigheter som ska kontrolleras och om det är möjligt utan att orsaka 
oskäliga störningar. Materialet ska återställas omedelbart när det inte längre behövs.

Transport- och kommunikationsverket kan ta hjälp av utomstående experter om det behöv 
för att genomföra tillsynen. En utomstående expert ska vara insatt i det delområde tillsynen 
gäller. En utomstående expert får inte utföra inspektioner i utrymmen som används för boende 
av permanent natur. Ansvaret för tillsynen kvarstår hos Transport- och kommunikationsverket. 
I ett avtal mellan Transport- och kommunikationsverket och experten ska det avtalas om upp-
gifternas innehåll och om andra omständigheter som är av betydelse med tanke på skötseln av 
uppgiften. Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över den utomstående ex-
perten när han eller hon fullgör sin uppgift. Om inte experten vid skötseln av uppgiften följer 
avtalet mellan verket och experten och andra anvisningar som getts i samband med tillsynen 
eller i övrigt försummar en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna eller förfar lagstridigt, ska 
verket säga upp avtalet med experten.
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En utomstående expert har rätt att av Transport- och kommunikationsverket får en skälig er-
sättning för de uppgifter han eller hon utför.

2 §

Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få information

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, konsumentombuds-
mannen och andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag 
har rätt att trots sekretessbestämmelserna få den information som är nödvändig för att utföra 
uppgifter enligt denna lag av tjänsteleverantörer och tillståndshavare och av andra aktörer och 
personer vars rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dessutom har Transport- och kommunikationsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att 
av myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få den information som 
är nödvändig för verket för fullgörande av dess uppgifter enligt denna lag om dem som söker 
eller innehar tillstånd för verksamhetsutövare, om trafikansvariga, om ett företags verkstäl-
lande direktör, om ansvariga bolagsmän, om den som ansöker om eller innehar ett persontill-
stånd, om sådana organisationsanknutna personer som avses i 2 § 2 punkten i lagen om Enhet-
en för utredning av grå ekonomi och om en organisation enligt 1 punkten i den paragrafen i 
vilken en organisationsanknuten person hös sökanden har eller har haft ställning av organisat-
ionsanknuten person. Transport- och kommunikationsverket har vidare trots sekretessbestäm-
melserna rätt att av myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få mot-
svarande uppgifter om en registreringspliktig tjänsteleverantör som bedriver yrkesmässig 
godstransport enligt II avd. 1 kap. 14 §, en utövare av spårbunden stadstrafik enligt II avd. 6 
kap., en utövare av anmälningspliktig verksamhet enligt II avd. 12 kap. 8 § och 13 kap. 6 § 
och om en anmälningspliktig tillhandahållare av en förmedlings- eller kombinationstjänst en-
ligt III avd. 5 kap. 1 §. Rätten att få information gäller också brottsregistret och bötesregistret. 
Uppgifterna lämnas ut via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form.

Transport- och kommunikationsverket har dessutom rätt att av polisen få uppgifter som är 
nödvändiga för att bedöma om tillståndsvillkoren i anslutning till säkerheten för dem som an-
litar tjänster är uppfyllda eller för andra motsvarande övervakningsåtgärder som avses i denna 
lag.

3 §

Rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar

Om Transport- och kommunikationsverket har särskilda skäl att misstänka att innehavaren 
av ett persontillstånd inte uppfyller kraven för att få och hålla i kraft tillståndet i fråga om kun-
skaper, skicklighet eller hälsotillstånd, kan verket förutsätta att innehavaren genom ett prov, 
en läkarundersökning eller någon annan undersökning visar att han eller hon fortfarande upp-
fyller kraven och inom utsatt tid lämnar in ett intyg eller en annan utredning över ett sådant 
prov, en sådan läkarundersökning eller en sådan annan undersökning till Transport- och kom-
munikationsverket.

Den som söker eller innehar ett persontillstånd ska informera Transport- och kommunikat-
ionsverket om sådana omständigheter som kommit till hans eller hennes kännedom som in-
verkar på hans eller hennes behörighet. Om omständigheter som inverkar på en tillståndsinne-
havares behörighet påverkar dennes förutsättningar att sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska 
innehavaren underrätta sin arbetsgivare om ändringarna i behörigheten. Den som söker ett 
persontillstånd är skyldig att informera en järnvägsläkare som avses i IV avd. 3 kap. 1 §, en 
järnvägspsykolog som avses i 2 § i det kapitlet, en sjömansläkare som avses i 3 § i det ka-
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pitlet, en flygläkare som avses i 4 § i det kapitlet, en företagsläkare eller Transport- och kom-
munikationsverket om sådana omständigheter som kommit till sökandens kännedom som in-
verkar på sökandens behörighet, i enlighet med hurdan bedömning av en läkare eller psykolog 
behörigheten i fråga förutsätter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 a §

Persontillstånd som förkommer eller förstörs

Ett körtillstånd för taxiförare enligt II avd. 3 kap. 1 §, ett yrkeskompetensbevis och en an-
teckning enligt 13 § i det kapitlet samt ett förarbevis enligt II avd. 7 kap. 3 § utfärdas i ett ori-
ginalexemplar. Transport- och kommunikationsverket kan ge ett dubblettexemplar av ett så-
dant dokument om dess innehavare har anmält att dokumentet förkommit, stulits eller förstörts 
och begär ett dubblettexemplar.

Om ett av Transport- och kommunikationsverket utfärdat behörighetsbrev, certifikat över 
specialbehörighet eller kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. 3 § eller en persontillståndshand-
ling för luftfart enligt II avd. 13 kap. 1 § förkommer, stjäls eller förstörs, ersätter Transport-
och kommunikationsverket den med ett nytt dokument som motsvarar originaldokumentet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur det ska 
meddelas att persontillstånd har förkommit, stulits eller förstörts och om makulering av ur-
sprungliga dokument.

4 §

Skötsel av vissa andra myndigheters uppgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Polisen ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta Transport- och kommu-

nikationsverket om sådana omständigheter i dess vetskap som kan leda till att tillstånd enligt II 
avd. 1 kap. återkallas eller att en anmärkning eller en varning ges.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §

Rätt att få handräckning

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, gränsbevak-
ningsväsendet, Tullen, arbetarskyddsförvaltningen och Skatteförvaltningen för fullgörande av 
de uppgifter verket har enligt denna lag.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Trafikläkarsystemet

1 §

Godkännande av järnvägsläkare 

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan för högst fem år en järnvägs-
läkare för att utföra läkarundersökningar och bedöma trafikdugligheten för förare, om
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1) sökanden är legitimerad läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) och har beviljats för uppgiften lämpliga specialistläkarrättigheter,

2) sökanden känner till innehållet i förarens uppgifter, arbetsmiljön och de trafiksäkerhets-
risker som har samband med uppgiften samt de hälsokrav som gäller förare.

Transport- och kommunikationsverket kan förnya godkännandet för en järnvägsläkare som 
uppfyller behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt 
sätt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav 
för järnvägsläkare och om upprätthållande av kompetensen.

2 §

Godkännande av järnvägspsykologer 

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan för högst fem år en järnvägs-
psykolog för att utföra psykologiska personbedömningar för förare, om

1) sökanden är legitimerad psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården,

2) sökanden har tillräcklig kännedom om arbets- och organisationspsykologi och psykolo-
giska personbedömningar,

3) sökanden är förtrogen med bedömning av de psykiska egenskaper som krävs i uppgiften 
som förare och har praktisk erfarenhet av att bedöma psykiska egenskaper,

4) sökanden känner till innehållet i förarens uppgifter samt arbetsmiljön och de trafiksäker-
hetsrisker som har samband med uppgifter, de psykiska krav som gäller förare.

Transport- och kommunikationsverket kan förnya godkännandet för en järnvägspsykolog 
som uppfyller behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behö-
rigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav 
för järnvägspsykologer och om upprätthållande av kompetensen.

3 §

Godkännande av sjömansläkare

Transport- och kommunikationsverket godkänner på ansökan för högst fem år en sjö-
mansläkare för att utföra läkarundersökningar och bedöma trafikdugligheten för fartygsperso-
nal, om

1) sökanden är legitimerad läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården och har beviljats för uppgiften lämpliga specialistläkarrättigheter,

2) sökanden i Finland har genomgått en utbildning i arbetsförhållandena och hälsokraven 
inom sjöfartssektorn.

Transport- och kommunikationsverket kan förnya godkännandet för en sjömansläkare som 
uppfyller behörighetskraven enligt 1 mom. och har upprätthållit sin kompetens på behörigt 
sätt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om behörighetskrav 
för sjömansläkare och om upprätthållande av kompetensen samt om blankettmodeller för läka-
rintyg för fartygspersonal.

4 §

Godkännande av flygläkare och flygmedicinska centrum
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Transport- och kommunikationsverket godkänner flygläkare och flygmedicinska centrum 
med iakttagande av förordningen om flygande personal.

5 §

Meddelanden om hälsotillstånd och psykologisk lämplighet 

En läkare eller ett flygmedicinskt centrum som avses i 1, 3 och 4 § som utfört en undersök-
ning av en person som söker eller innehar ett persontillstånd samt en psykolog som avses i 2 § 
som har utfört en personbedömning ska trots sekretessbestämmelserna på begäran underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om sådana omständigheter som kan inverka på bevil-
jandet eller ikrafthållandet  för tillståndet.

De som avses i 1 mom. ska trots sekretessbestämmelserna och även utan en begäran under-
rätta Transport- och kommunikationsverket vid misstanke om att den som söker eller innehar 
ett tillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna för tillståndet.

Också en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har trots sekretessbestämmelserna rätt att 
underrätta Transport- och kommunikationsverket vid misstanke om att den som söker eller in-
nehar ett persontillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna . Han eller hon ska 
utan obefogat dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket vid misstanke om att 
den berörda personens hälsotillstånd utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten.

Innan anmälan görs ska den som söker eller innehar tillståndet informeras om rätten att göra 
anmälan och om hälsotillståndets inverkan på hans eller hennes funktionsförmåga.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Överföring av offentliga förvaltningsuppgifter till andra aktörer

1 §

Överföring av uppgifter

Transport- och kommunikationsverket får i egenskap av tillstånds-, register- och tillsyns-
myndighet för transportsektorn överföra assisterande uppgifter som stöder verkets egen verk-
samhet eller andra sådana förvaltningsuppgifter som anges särskilt nedan till en privat eller of-
fentlig tjänsteleverantör.

Uppgifterna får kombineras med andra tjänster som Transport- och kommunikationsverket 
upphandlar.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Allmänna bestämmelser

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket för en förteckning över sådana tjänsteleverantörer 

som avses i detta kapitel.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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3 §

Uppgifter som gäller tillstånds- och registerverksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan överföra följande assisterande uppgifter som gäl-
ler tillstånds- och registerverksamhet:

1) mottagande av ansökningshandlingar och registeranmälningar,
2) införande av uppgifter i register,
3) sändande av dokument för digitalisering och arkivering till Transport- och kommunikat-

ionsverket,
4) produktion av intyg, dokument och identifieringstecken och utlämnande av dem till kun-

der samt mottagande av kort och tillstånd som returneras,
5) uttag av avgifter i anslutning till uppgifterna och förmedling av dem till Transport- och 

kommunikationsverket,
6) rådgivning och förmedling av information i samband med ansökningsförfaranden och re-

gisterföring,
7) andra motsvarande tekniska uppgifter.
En tjänsteleverantör får inte bedöma förutsättningarna för registrering eller tillstånd eller 

slutligt avföra ett trafikmedel ur ett register, utan sådana ansökningar och registeranmälningar 
ska överföras för att avgöras av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kom-
munikationsverket får såsom en assisterande uppgift i samband med konstaterande av yrkes-
kompetens överföra examination och övervakning av prov för bedömning av yrkeskompetens 
samt utfärdande av betyg.

Transport- och kommunikationsverket får överföra sådant beviljande av förar- och företags-
kort enligt färdskrivarförordningen som ska anses ha karaktär av distribution.

Transport- och kommunikationsverket får överföra följande uppgifter som har samband med 
konstaterande av behörighet inom luftfarten och som avses i II avd. 13 kap. 2 §:

1) examination och godkännande av språkprov,
2) bedömning och godkännande av kontrollflygares kompetens.

5 §

Avtal med tjänsteleverantörer

Utöver vad som föreskrivs i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), nedan Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, ska det i ett 
avtal med en tjänsteleverantör åtminstone avtalas om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7) den ersättning Transport- och kommunikationsverket ska betala till tjänsteleverantören.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får säga upp eller häva avtalet om tjänsteleverantören 
inte längre uppfyller de allmänna kraven för det eller om tjänsteleverantören väsentligt åsido-
sätter fullgörandet av de uppgifter man kommit överens om i avtalet eller annars bryter mot 
avtalet eller väsentligen eller upprepade gånger handlar lagstridigt.

Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om 
sådana ändringar i sin verksamhet som kan inverka väsentligt på skötseln av de uppgifter som 
anförtrotts tjänsteleverantören.
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6 §

Andra uppgifter som får överföras

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel får Transport- och kommunikationsverket överföra 
uppgifter som gäller första certifiering av eller fortlöpande tillsyn över personer eller organi-
sationer till behöriga organ, med iakttagande av vad som föreskrivs i EASA-förordningen och 
i förordningar som kommissionen antagit med stöd av den.

7 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över tjänsteleverantörernas verksamhet. 
Verket har rätt att för tillsynsändamål företa inspektioner i en tjänsteleverantörs lokaler och att 
trots sekretessbestämmelserna få information om dokument som har samband med tjänsteupp-
giften. Tillsynen får inte omfatta utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid 
inspektion av lokaler iakttas 39 § i förvaltningslagen.

AVDELNING V

Datalager inom trafik och transport

1 kap.

Trafik- och transportregistret

1 §

Registrets innehåll och syfte

Transport- och kommunikationsverket för ett elektroniskt trafik- och transportregister som 
innehåller uppgifter om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får utnyttja uppgifterna i registret då det fullgör sina 
lagstadgade uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt till information

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Transport- och kommunikationsverket 
rätt att få sådana uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som registeran-
svarig av dem som söker eller innehar tillstånd enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, av dem 
som bedriver anmälningspliktig verksamhet samt av dem som äger, innehar eller använder tra-
fikmedel.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Transport- och kommunikationsverket 
rätt att få sådana uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som registeran-
svarig av
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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6) dem som utför registreringsuppgifter, bedriver besiktningsverksamhet, beviljar enskilda 
godkännanden samt andra som slutit avtal med Transport- och kommunikationsverket,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Utöver vad som föreskrivs i IV avd. 2 kap. 2 § 3 mom. har Transport- och kommunikations-
verket rätt att av andra myndigheter och av dem som sköter lagstadgade uppgifter få sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter som är nödvändiga för fullgörande 
av verkets uppgifter som registeransvarig enligt den nationella lagstiftningen och EU:s lag-
stiftning. Den ovannämnda rätten att få information gäller också brottsregistret och bötesre-
gistret.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få sådan information som avses i 1–4 
mom. trots sekretessbestämmelserna. Uppgifterna ska lämnas ut avgiftsfritt via ett gränssnitt 
eller annars i elektronisk form enligt vad som avtalas med Transport- och kommunikations-
verket. Uppgifterna ska sändas utan ogrundat dröjsmål.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om sändandet av 
uppgifter.

3 §

Ändringar i registeruppgifterna

De som avses i 2 § 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål göra anmälan till Transport- och kom-
munikationsverket om förändringar i de uppgifter som införts i registret samt om upphörande 
av verksamheten, om det inte med stöd av en bestämmelse i någon annan lag har föreskrivits 
om skyldighet att göra anmälan om saken. Transport- och kommunikationsverket ska ordna 
möjlighet att sända uppgifterna via ett gränssnitt eller annars elektroniskt.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på eget initiativ föra in uppgifter som sak-
nas i registret samt att rätta felaktiga uppgifter. Om felet beror på en åtgärd hos den anmäl-
ningsskyldige, har Transport- och kommunikationsverket rätt att ta ut kostnaderna för att kor-
rigera felet hos den anmälningsskyldige.

2 kap.

Uppgifter i registret

1 §

Allmänna uppgifter som förs in i registret

I fråga om fysiska personer får i registret föras in uppgift om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I registret får sådana uppgifter om begångna brott och straff för dem, om körförbud och 
andra motsvarande påföljder och om påföljder som Transport- och kommunikationsverket på-
fört på grund av sin tillsynsuppgift föras in som är nödvändiga för fullgörandet av Transport-
och kommunikationsverkets lagstadgade uppgifter samt andra uppgifter som behövs för till-
synsuppgiften.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får föra in de uppgifter i registret som verket fått del 
av med stöd av sin rätt till information enligt 1 kap. 2 §.
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3 §

Uppgifter om trafikmedel

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska uppgif-

ter som ska föras in i fråga om trafikmedel.

5 §

Förbud mot att ändra registeruppgifter som gäller trafikmedel

Transport- och kommunikationsverket får för viss tid förbjuda att ett trafikmedels register-
uppgifter ändras och göra en anteckning om detta i registret, om verket får kännedom om en 
uppenbar oklarhet i fråga om äganderätten till trafikmedlet eller i fråga om dess identifierings-
uppgifter.

6 §

Förvaring och radering av uppgifter

Om inte något annat följer av internationella förpliktelser eller av lag, ska uppgifter som 
förts in i registret raderas enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9) ett verksamhetsförbud som meddelats den registrerade eller en uppgift om någon annan 
administrativ åtgärd som Transport- och kommunikationsverket eller polisen vidtagit, tio år 
efter att beslutet har vunnit laga kraft,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trots vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om avförande av uppgifter får en uppgift i 
enskilda fall av särskild orsak lämnas kvar i registret för så lång tid den är nödvändig för sköt-
seln av den registeransvariges uppgifter. Transport- och kommunikationsverket ska när det 
förlänger förvaringstiden fastställa orsaken till förvaringen och förvaringstidens maximilängd.

3 kap.

Utlämnande av uppgifter ur registret

1 §

Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Transport- och kommunikationsverket beslutar om utlämnande av uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Transport- och kommunikationsverket ska se till att de uppgifter som avses i 1 mom. är 
uppdaterade och tillgängliga i sådan maskinläsbar form att de är lätta att bearbeta via en an-
slutning som skapas i datasystemet, så att de kan användas fritt.

4 §

Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter 

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får Transport- och kommunikationsverket 
lämna ut sådana uppgifter som får lämnas ut enligt 3 § 1 mom. för ändamål som har samband 
med transporter enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Uppgifter som lämnas ut får endast användas för det ändamål för vilket de lämnats ut. Upp-
gifter får överlåtas vidare eller i övrigt lämnas ut till utomstående endast om det föreskrivs om 
detta i lag, om överlåtelsen baserar sig på en förpliktelse i ett internationellt fördrag som är 
bindande för Finland eller på Europeiska unionens lagstiftning eller om Transport- och kom-
munikationsverket har gett tillstånd till det.

5 §

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får Transport- och kommunikationsverket 
i enskilda fall lämna ut uppgifter som förts in i trafik- och transportregistret för sådan utveckl-
ings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och trafiksystem och trafiktjäns-
ter, öka medvetenheten om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster samt förbättra 
trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken. Sekretessbelagda uppgifter 
får endast ges ut med den registrerades samtycke eller i sådan form att de inte kan kopplas till 
enskilda personer. Uppgifter som Transport- och kommunikationsverket fått från straffregist-
ret eller bötesregistret får endast ges ut i sådan form att de inte kan kopplas till enskilda perso-
ner.

Transport- och kommunikationsverket får ge tillstånd till sådan behandling av uppgifter i re-
gistret som utförs helt maskinellt, om slutresultatet endast innehåller sådana uppgifter som inte 
kan kopplas till enskilda personer. Under behandlingen får uppgifterna inte lagras annat än 
temporärt.

Till Transport- och kommunikationsverket ska sändas en tillräcklig utredning, utifrån vilken 
verket kan förvissa sig om att de uppgifter som begärs behövs för ändamålet, att uppgifterna 
behandlas säkert och att sökanden är tillförlitlig.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Transport- och kommunikationsverket rätt att till andra 
myndigheter och till andra som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur re-
gistret som är nödvändiga för att fullgöra av deras lagstadgade uppgifter. Transport- och 
kommunikationsverket får dock inte lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter som det fått 
från straffregistret eller bötesregistret, om inte något annat föreskrivs i lag.

Transport- och kommunikationsverket får lämna ut uppgifter ur registret till utländska myn-
digheter eller för skötsel av myndighetsuppgifter utomlands, om utlämnandet grundar sig på 
lag, på Europeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt fördrag 
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som är bindande för Finland. När personuppgifter överlåts utanför EES-området ska förutsätt-
ningarna enligt kapitel V i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning uppfyllas. En 
annan myndighet som fått uppgifter ur trafik- och transportregistret får överlåta uppgifterna 
vidare om samma förutsättningar uppfylls.

Dessutom får Transport- och kommunikationsverket överlåta ett fotografi och ett namnteck-
ningsprov till en tjänsteleverantör som behöver dem för en lagstadgad uppgift eller en sådan 
uppgift som avses i IV avd. 4 kap.

7 §

Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
När Transport- och kommunikationsverket lämnar ut uppgifter som omfattas av en begräns-

ning enligt 3 mom., ska mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen samt om be-
gränsningar som gäller användning av och skydd för uppgifterna.

8 §

Hantering av egna uppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska bereda möjlighet för en registrerad att hämta 
egna uppgifter och kopiera dem till ett annat dataregister i maskinläsbar form via ett öppet 
gränssnitt. Detta gäller inte sådana sekretessbelagda uppgifter som Transport- och kommuni-
kationsverket har fått ur straffregistret eller bötesregistret och inte heller uppgifter om tillsyn 
eller påföljder.

4 kap.

Transport- och kommunikationsverkets andra datalager

1 §

Uppgifter som gäller trafik och transport

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 kap. eller någon annanstans samlar Transport- och kommu-
nikationsverket med tanke på sina lagstadgade uppgifter in information om

1) utbudet av och efterfrågan på trafikmarknaden och mobilitetstjänster samt utvecklingen 
av dem,

2) trafikmängden för olika transportsätt och andra beskrivande mått,
3) trafikolyckor samt olyckstillbud och avvikelser i trafiken,
4) antalet fartyg som anlöpt finska hamnar;
5) andra viktiga saker som gäller skötande av sina uppgifter.
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Transport- och kommunikationsverket 

rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de nödvändiga uppgifter som har samband 
med insamlingen av den information som avses i 1 mom. av

1) andra myndigheter och dem som sköter lagstadgade uppgifter, 
2) ägare till trafikmedel, trafikföretag eller deras företrädare,
3) innehavare av hamnar och andra terminaler,
4) bannätsförvaltarna.
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Informationen ska lämnas via ett gränssnitt eller annars elektroniskt. Transport- och kom-
munikationsverket ska i sin verksamhet främja gränssnittens interoperabilitet.

2 §

Öppna data

Transport- och kommunikationsverket gör den information det fått del av med stöd av 1 § 
samt den statistik och de undersökningar som verket gjort på basis av denna information all-
mänt tillgänglig i maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt. När informationen görs tillgäng-
lig ska realtidsinformation tillhandahållas alltid då det är möjligt. Den information som görs 
tillgänglig för allmänheten ska vara i ett sådant format att man utifrån den inte kan identifiera 
enskilda personer och att sekretessbelagda uppgifter inte framgår av den.

3 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att till en an-
nan myndighet eller någon annan som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut den information 
som verket fått, om den är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. 
Transport- och kommunikationsverket lämnar ut uppgifterna via ett gränssnitt eller annars 
elektroniskt.

5 kap.

Trafikledsverkets datalager

1 §

Datalager som förvaltas av Trafikledsverket

Trafikledsverket samlar med tanke på sina lagstadgade uppgifter in information om
1) trafikledernas läge, längd, bredd och framkomligheten på dem,
2) hastighets- och trafikbegränsningar,
3) utrustning och anordningar på trafiklederna,
4) bärande konstruktioner på trafikleder, 
5) namn på vägar och gator,
6) hållplatser,
7) trafikledernas skick och underhåll av dem,
8) andra viktiga kännetecken som gäller trafikleder,
9) beviljande av bankapacitet för järnvägstrafiken.
Trafikledsverket får upprätthålla datalager som kompletteras med sådan information om tra-

fikleder som samlats in av andra myndigheter eller privata aktörer.

2 §

Trafikledsverkets rätt att få information
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Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Trafikledsverket trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av andra myndigheter och av dem som sköter lagstadgade uppgifter få 
sådan information som är nödvändig för att verket ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Informationen ska lämnas via ett gränssnitt eller annars elektroniskt. Trafikledsverket ska i 
sin verksamhet främja gränssnittens interoperabilitet.

3 §

Öppna data

Trafikledsverket gör den information som avses i 1 § samt den statistik och de undersök-
ningar som verket utarbetat på basis av denna information allmänt tillgänglig i maskinläsbar 
form via ett öppet gränssnitt. När informationen görs tillgänglig ska realtidsinformation till-
handahållas alltid då det är möjligt. Den information som görs tillgänglig för allmänheten ska 
vara i ett sådant format att man utifrån den inte kan identifiera enskilda användare, och av den 
får inte framgå sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 24 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999).

4 §

Utlämnande av information till den som sköter uppgifter enligt avtal

Trafikledsverket ska när det utvecklar sina tjänster och system samt datainnehållet se till att 
dessa är interoperativa med sådana tjänster som sköts av dem som sköter en lagstadgad upp-
gift i enlighet med ett avtal som de ingått med Trafikledsverket. Trafikledsverket ska i detta 
fall också se till att den som sköter en uppgift har tillgång till den information som behövs för 
skötseln av uppgiften utan obefogat dröjsmål via ett gränssnitt.

Trafikledsverket har rätt att lämna ut sekretessbelagd information till en aktör som för ver-
kets räkning sköter en uppgift som fastställts genom avtal, om informationen är nödvändig för 
skötseln av uppgiften.

5 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trafikledsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att till en annan myndighet eller nå-
gon annan som sköter lagstadgade uppgifter lämna ut den information som verket fått, om den 
är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Trafikledsverket lämnar ut 
informationen via ett gränssnitt eller annars elektroniskt.

AVDELNING VI

PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH STRAFFBESTÄMMELSER

1 kap.

Administrativa påföljder och ändringssökande

2 §

Återkallande, ändring och begränsning av tillstånd
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Tillståndshavaren kan meddela att den verksamhet som avses i tillståndet har avbrutits eller 
upphört. Transport- och kommunikationsverket återkallar tillståndet efter att ha fått med-
delande om att verksamheten upphört.

Transport- och kommunikationsverket kan ändra, begränsa eller återkalla ett tillstånd, om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får dessutom för viss tid eller helt återkalla behörig-
hetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis för fartygspersonal samt till-
stånd för piloter och lokförare av personer som genom att väsentligt eller upprepade gånger 
bryta mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiken har visat bristfällig vilja eller 
förmåga att iaktta dem eller genom sitt handlande annars har visat allmän likgiltighet för be-
stämmelser eller föreskrifter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I de fall som avses i 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket omedelbart omhän-
derta en tillståndshandling för den tid ärendet utreds. Om tillståndet inte återkallas, ska till-
ståndshandlingen returneras utan dröjsmål.

2 a §

Särskilda bestämmelser om återkallande av tillstånd för järnvägstrafik

När Transport- och kommunikationsverket överväger att återkalla ett järnvägsföretags kon-
cession för att koncessionshavaren inte längre uppfyller solvenskravet eller för att koncess-
ionshavaren trots verkets anmärkningar allvarligt och upprepade gånger har brutit mot kon-
cessionsvillkoren eller mot bestämmelserna eller föreskrifterna om järnvägstrafik, ska verket 
ge koncessionshavaren möjlighet att korrigera bristen inom en rimlig tid som inte får vara kor-
tare än två månader. Om koncessionshavaren inte har avhjälpt bristen inom den utsatta tiden 
och om bristen måste anses vara väsentlig, eller om koncessionshavaren har försatts i konkurs 
och dennes ekonomiska ställning inte inom en rimlig tid når upp till den nivå som den kon-
cessionsenliga järnvägstrafiken förutsätter, ska verket återkalla koncessionen helt och hållet 
eller för viss tid.

Samtidigt som Transport- och kommunikationsverket konstaterar att en i 1 mom. avsedd 
koncessionshavare inte längre uppfyller solvenskravet kan det besluta att järnvägstrafiken får 
fortsätta enligt koncessionen eller i begränsad omfattning i högst sex månader. Tillstånd till 
fortsatt järnvägstrafik får emellertid inte beviljas, om järnvägstrafikens säkerhet kan äventyras 
i det fall att verksamheten fortsätter.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå om 
återkallade koncessioner. Om Transport- och kommunikationsverket upptäcker en i 1 mom. 
avsedd brist i en koncession som beviljats i en annan stat i Europeiska unionen, ska verket 
omedelbart underrätta biståndsmyndigheten i den berörda staten om detta.

När Transport- och kommunikationsverket återkallar en lokförares tillstånd, ska lokföraren 
och den järnvägsoperatör i vars tjänst föraren är eller i vars verksamhet föraren deltar och som 
verket känner till utan dröjsmål underrättas om beslutet.

Om en behörig myndighet i en annan EES-stat har begärt att Transport- och kommunikat-
ionsverket ska återkalla ett tillstånd för en lokförare som Transport- och kommunikationsver-
ket har beviljat eller genomföra kompletterande kontroller, ska verket avgöra ärendet inom 
fyra veckor och underrätta den behöriga myndighet som framställt begäran, Europeiska kom-
missionen och de behöriga myndigheterna i de övriga EES-staterna om sitt beslut.

Om Transport- och kommunikationsverket har återkallat en förares tillstånd ska verket in-
formera om förfarandet för att återfå tillståndet.
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2 b §

Återkallande av färdskrivarkort

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett färdskrivarkort.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 c §

Anmärkning och varning

Transport- och kommunikationsverket kan ge en anmärkning eller varning till en tillstånds-
innehavare och till den ansvarsperson för tillståndsinnehavaren som har anmälts till Transport-
och kommunikationsverket, om de på något annat sätt än det som avses i 2 § 2 mom. 2 punk-
ten underlåter att iaktta bestämmelser eller föreskrifter om den verksamhet som tillståndet gäl-
ler eller om skötseln av den uppgift som tillståndet gäller. En anmärkning eller varning kan 
också ges till den som utövar anmälningspliktig verksamhet enligt denna lag och till den an-
svarsperson för denne som har anmälts till Transport- och kommunikationsverket, om de inte 
iakttar bestämmelserna eller föreskrifterna om verksamheten i fråga. En varning ska ges om en 
anmärkning inte kan anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som hel-
het.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 b §

Förfarande i fråga om ett förarbevis för lokförare som beviljats av en annan stat

Om en förare som avses i II avd. 7 kap. vars förarbevis har beviljats i en annan EES-stat inte 
uppfyller förutsättningarna för förarbevis enligt lokförardirektivet, ska Transport- och kom-
munikationsverket begära att den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga återkallar förar-
beviset eller utför kompletterade kontroller. Verket ska underrätta Europeiska kommissionen 
och de övriga EES-staternas behöriga myndigheter om begäran.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 c §

Verksamhetsförbud i vissa fall

Transport- och kommunikationsverket får förbjuda en lokförare som avses i II avd. 7 kap. att 
framföra rullande materiel på bannätet tills vidare eller för viss tid, om föraren förorsakar all-
varlig fara för järnvägssystemets säkerhet eller om verket bedömer att ett förbud behövs me-
dan verket inväntar en järnvägsoperatörs svar på ett krav som verket framställt med stöd av II 
avd. 7 kap. 13 § 3 mom.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Om Transport- och kommunikationsverket på det sätt som avses i 3 b § 2 mom. har väckt ett 
ärende som gäller återkallande av ett förarbevis som beviljats i en EES-stat hos Europeiska 
kommissionen, får verket förlänga förbudet för föraren att framföra rullande materiel på bann-
ätet tills kommissionen fattat ett slutligt beslut i ärendet.

På de grunder som anges i 2 § 2 och 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket be-
stämma att ett utländskt tillstånd som har godkänts i Finland inte berättigar till sådan verk-
samhet som avses i tillståndet inom finskt territorium, ombord på finska luftfartyg eller vid 
luftfart med stöd av ett drifttillstånd som har beviljats i Finland.
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3 d §

Förfarande vid misstanke om fylleri i sjötrafik

Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen ska frånta innehavaren ett behörighetsbrev, ett 
certifikat över specialbehörighet eller ett kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. som Transport-
och kommunikationsverket har utfärdat, om det finns skäl att misstänka att personen vid sköt-
seln av sina uppgifter har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik enligt 23 kap. 5 § i strafflagen, 
och utan dröjsmål ge in det till Transport- och kommunikationsverket, som utan dröjsmål ska 
besluta om återkallande av behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompe-
tensbeviset.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 f §

Förlust och återupprättande av gott anseende

Bestämmelser om villkor rörande gott anseende och förlust av anseendet i fråga om en per-
son som avses i II avd. 1 kap. 5 § finns i det kapitlets 6 § och i artiklarna 6 och 14 i EU:s för-
ordning om trafikidkare. Enligt artikel 14 i den förordningen är ett intyg om yrkeskunnande 
för en person som förlorat sitt anseende inte giltigt. Transport- och kommunikationsverket gör 
en anteckning om detta i trafik- och transportregistret i enlighet med V avd. 2 kap. 1 § 4 mom. 
i denna lag. Anteckningen raderas när kravet på gott anseende åter är uppfyllt.

3 g §

Förfarande i fråga om tillstånd som beviljats av någon annan stat 

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag eller följer av någon internationell förplik-
telse som är bindande för Finland, får Transport- och kommunikationsverket underrätta en be-
hörig myndighet i en annan stat om verket har skäl att misstänka att innehavaren av ett till-
stånd som den andra staten har beviljat för en verksamhet enligt denna lag inte längre uppfyll-
ler villkoren för tillståndet.

3 h §

Återkallande av erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som 
har utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat i enlighet med STCW-

konventionen 

Om Transport- och kommunikationsverket upptäcker att ett behörighetsbrev eller ett certifi-
kat över specialbehörighet som har utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en 
EES-stat inte längre uppfyller kraven i STCW-konventionen, ska verket utan dröjsmål under-
rätta Europeiska kommissionen om detta.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga den som bryter mot denna lag, mot EU-
förordningar som gäller verksamhet som omfattas av lagen eller mot bestämmelser som utfär-
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dats eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, att rätta till felet eller försummelsen. 
Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller 
att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §

Begäran om omprövning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Den som söker eller innehar ett persontillstånd får hos Transport- och kommunikationsver-

ket begära omprövning av ett utlåtande eller annat beslut av ett av Transport- och kommuni-
kationsverket godkänt utbildningscentrum som avses i II avd. 3 kap. 10 §, en examinator som 
avses i 8 kap. 2 §, en anordnare av sjöfartsutbildning som avses i 11 kap. 1 § och en inneha-
vare av utbildningstillstånd som avses i 13 kap. 6 § i den avdelningen, av en flygläkare, ett 
flygmedicinskt centrum, en företagsläkare och en organisation som beviljar kabinbesättnings-
intyg som avses i IV avd. 1 kap. 18 § eller av en järnvägsläkare som avses i 3 kap. 1 §, en 
psykolog som avses i 3 kap. 2 § och en sjömansläkare som aves i 3 kap. 3 § i den avdelningen.

En förare i järnvägstrafiken får hos Transport- och kommunikationsverket begära ompröv-
ning av ett beslut av en järnvägsoperatör genom vilket en begäran om omprövning av ett så-
dant beslut om beviljande av ett kompletterande intyg som avses i II avd. 7 kap. 11 § 2 mom. 
har avslagits eller ett kompletterande intyg har återkallats.

Omprövning av en tjänsteleverantörs beslut enligt IV avd. 4 kap. 1 § får begäras hos Trans-
port- och kommunikationsverket.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Följande beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6) Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av ett yrkeskompetensbe-
vis.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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52.

Lag

om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 4–6 och 8–14 §, som 

följer:

4 §

För allmänheten tillgängliga laddnings- eller tankstationer

Verksamhetsutövaren kan ställa tidsbegränsningar eller olika villkor för autentisering, an-
vändning och betalning för användningen av en för allmänheten tillgänglig laddnings- eller 
tankstation.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att laddnings- eller tankstationen för alternativa bräns-
len uppfyller de tekniska specifikationer som anges i bilaga II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren får inte kräva att användaren eller konsumenten ska förbinda sig till 
ett kontrakt eller medlemskap för att få göra enstaka laddningar eller tankningar

Vid laddning av elfordon ska i mån av möjlighet laddningsstationer utrustade med intelli-
genta mätsystem användas.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om de tekniska 
specifikationer som avses i 2 mom.

5 §

Användarinformation

Fordonsanvändaren ska ha tillgång till relevant, konsekvent och tydlig information om vilka 
alternativa bränslen som kan användas i ett fordon. Denna information ska ges i motorfordo-
nets manual, vid laddnings- eller tankstationer, i motorfordonet och hos fordonsförsäljare. Av 
ovan nämnda information ska framgå hur bränslet, eller laddningssättet när det är fråga om ett 
elfordon, uppfyller de tekniska specifikationerna i bilaga II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att den i 1 mom. avsedda informationen görs tillgäng-
lig för användarna vid laddnings- eller tankstationer för alternativa bränslen.

Kommersiella försäljare och uthyrare av fordon samt andra kommersiella aktörer som över-
låter fordon till användare ska säkerställa att den information som avses i 1 mom. finns till-
gänglig för användarna i motorfordonens manualer och i motorfordonen.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om den informat-
ion för användarna som avses i 1 mom. och hur den ska anges samt om ikraftträdandet.

6 §

Visning av priser för alternativa bränslen

Om verksamhetsutövaren meddelar priserna för alternativa bränslen genom att jämföra dem, 
får detta inte vara vilseledande eller förvirrande för bränsleanvändarna.
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Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om den informat-
ion för användarna som avses i 1 mom.

8 §

Landströmsförsörjning och tankstationer för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart och 
havsgående fartyg

Verksamhetsutövarna ska säkerställa att landströmsförsörjningen och tankstationerna för na-
turgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg uppfyller de tekniska specifi-
kationerna i bilaga II till distributionsdirektivet.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om de tekniska 
specifikationer som avses i 1 mom.

9 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket övervakar självmant eller utifrån inkomna anmäl-
ningar efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

10 §

Rätt till upplysningar

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få nödvän-
diga uppgifter av verksamhetsutövarna och andra som omfattas av de förpliktelser som före-
skrivs i denna lag för att utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av den.

11 §

Rätt att utföra inspektioner

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal 
eller ett annat utrymme, om det behövs för tillsynen enligt denna lag, och att där utföra in-
spektioner och vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Inspektionsrätten omfattar dock inte 
lokaler eller utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektionen ska 39 
§ i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

12 §

Vite samt hot om tvångsutförande eller avbrytande

Om någon bryter mot denna lag, mot Europeiska unionens bestämmelser om den verksam-
het som avses i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag kan 
Transport- och kommunikationsverket ålägga denne att korrigera sitt fel eller sin försummelse. 
Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller 
att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot 
om avbrott och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

13 §
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Tillsynsavgifter

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att påföra en avgift för kost-
naderna för de inspektioner som avses i 11 § finns i lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

14 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut av Transport- och kommunikationsverket får begäras på det sätt 
som anges i förvaltningslagen. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begä-
ran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sö-
kas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar till-
stånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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53.

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 §, av 

dem 2, 4 d och 18 § sådana de lyder i lag ( / ), 5, 11 a–11 d, 12, 14, 16, 18, 20 a och 21 § såd-
ana de lyder i lag 1312/2016 samt 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 645/2010, som föl-
jer:

2 §

Definitioner

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

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

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

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

4) lotsplats ett i sjökortet utprickat område i den del av en lotspliktig farled som mynnar i 
öppet hav eller på annat ställe i farleden där lotsen ska embarkera eller debarkera fartyget 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 § 4 punkten 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 människoliv 
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-
konventionen,

11) STCW-konventionen 1978 års konvention angående normer för sjöfolks utbildning, cer-
tifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

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

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

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

15) IMDG-koden IMO:s kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

RP 61/2018 rd



572

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 innehål-
ler 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 re-
publiken 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 fartygstra-
fiken genom Saima kanal (FördrS 8/2012),

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

23) Saimens vattenområde det sjöområde bestående av flera sjöar vilket omfattar de farle-
der 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, kondense-
rad gas, skadliga flytande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk eller som transporterar 
INF-gods, 

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 territorial-
vatten,

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 bogse-

ringen 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
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1) finska statsfartyg,
2) isbrytare som i enlighet med ett avtal används för isbrytarassistans enligt lagen om far-

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

gen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) eller motsvarande trafik inom land-
skapet Åland,

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

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 av-
sett 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 befäl-

havare 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 me-

ter vars befälhavare och styrman Transport- och kommunikationsverket har beviljat linjelots-
brev 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 inrikestra-

fik 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 avses i 
21 §.

Transport- och kommunikationsverket kan av motiverade säkerhets- eller miljövårdsskäl be-
sluta 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 kännedom 

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

dernas förhållanden, trafik, fartygstrafikservice, isbrytning och hamnförhållanden samt om be-
stämmelserna i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag och om be-
stämmelserna 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 radar, för-
måga att hantera och framföra fartyget i den eller de farleder och i den hamn som examen gäl-
ler, förmåga att reagera på mötande och korsande trafik, förmåga att samverka med fartygets 
bryggpersonal, övrig trafik och fartygstrafikservice samt förmåga att agera i undantagssituat-
ioner,
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4) ett skriftligt prov och ett prov i fartygssimulator för att klarlägga om examinanden kän-
ner till styregenskaperna hos olika fartygstyper och funktionerna hos olika typer av styranord-
ningar och navigationsutrustning och kan samverka med bogserbåtar och ankra fartyget.

De delområden av lotsexamen som krävs ska avläggas med godkänt resultat före den prov-
lotsning 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 gäller god-
kännande 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 ge-
nom en provlotsning visa att han eller hon i praktiken tryggt kan lotsa, navigera och hantera 
fartyget i den farled som ansökan gäller och kan samverka med fartygets bryggpersonal, övrig 
trafik och fartygstrafikservice och har tillräcklig lokalkännedom.

För beviljande av styrsedel för lots eller linjelotsbrev ska sökanden utföra provlotsning i far-
leden 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 linjelotsbrev, 
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 provlotsning 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 sö-
kanden har genomfört minst två övningsfärder i den farled som är föremål för provlotsningen 
och i den eller de farledsriktningar som ansökan gäller.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de förfaranden, ar-
rangemang, förhållanden och handlingar som gäller provlotsning.

11 c §

Anordnande av lotsexamina

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

Transport- och kommunikationsverket bedömer om läroanstalten eller yrkeshögskolan upp-
fyller de allmänna kraven i 1 mom. och de särskilda krav som enligt 11 d § ställs på en anord-
nare av lotsexamina. Utifrån bedömningen godkänner Transport- och kommunikationsverket 
på ansökan en läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyller kraven som anordnare av lotsex-
amina i den omfattning som examensanordnaren uppfyller de särskilda kraven enligt 11 d §.

Transport- och kommunikationsverket svarar för anordnandet av lotsexamensverksamheten, 
om ingen läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyller kraven anordnar lotsexamina.

11 d §

Särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina
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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 förutsättning för be-
viljande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens, 

3) ha tillgång till en fartygssimulator med tillräckligt tekniskt avancerade program för simu-
lering 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 kra-

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

amen, fastställda utifrån de genomsnittliga kostnader som föranleds av anordnandet av exa-
mina, offentligt tillgänglig.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att av den som anordnar examina få de upp-
gifter om i 1 mom. avsedda omständigheter som behövs för övervakningen av verksamheten 
och att utföra inspektioner i examensanordnarens utbildningslokaler där examina som avses i 
denna lag anordnas samt att närvara vid examenstillfällena. Vid inspektionerna ska 39 § i för-
valtningslagen (434/2003) iakttas. Transport- och kommunikationsverket kan ge examensan-
ordnaren en anmärkning eller en skriftlig varning, om anordnaren inte längre uppfyller förut-
sättningarna för att anordna examina eller inte sköter anordnandet på behörigt sätt. Transport-
och kommunikationsverket kan också återkalla ett godkännande 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 bestämmelser-
na 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. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

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

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 beviljande av 
styrsedel förutsätts att sökanden

1) innehar sjökaptensbrev,
2) har sådan hälsa och kondition som krävs av den som är i däckstjänstgöring på ett han-

delsfartyg,
3) har utfört övningsfärder i den farled som antecknas i styrsedeln eller i farleden och far-

tygssimulator,
4) har ett intyg över
a) avläggandet av de delområden av lotsexamen som avses i 11 a § 1 mom., eller
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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 an-
nan 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 be-
stämmelser 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 yrkeskunskap 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 ansökningsblanketterna eller de-
ras 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 däckstjänstgö-

ring 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 föreskrifter 

som utfärdats med stöd av den eller mot andra bestämmelser eller föreskrifter om fartygstrafi-
ken, 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 styrse-
deln 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 styrmannen vi-
sar 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,

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 svavelhalt i 
bulk.
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Ett fartygsspecifikt linjelotsbrev 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 linjelotsbrev förutsätts att sökanden
1) i den farled som antecknas i linjelotsbrevet eller i farleden och i fartygssimulator i egen-

skap av befälhavare eller styrman har deltagit i navigeringen av det fartyg som ansökan 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 punkten, el-

ler
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 an-
nan 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 ikraftträdande,

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 tillhan-

dahåller rapporter enligt 5 §, navigationsassistans enligt 6 § och fartygstrafikregleringstjänster 
enligt 7 § i lagen om fartygstrafikservice kan linjelotsbrev fås också under förutsättning att sö-
kanden

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, fartygstrafik-

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

lotsbrev förutsätts att innehavaren av brevet visar att han eller hon upprätthållit sin yrkeskun-
skap och bevarat sin farledskännedom.

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

16 §

Dispens

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan bevilja befälhavaren eller styrmannen 
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 3 700. Dispens kan beviljas för antingen en enskild 
eller flera lotspliktiga farleder eller för alla farleder inom ett begränsat vattenområde.

En fartygsspecifik dispens som avses i 1 mom. kan på ansökan av ett fartygs befälhavare el-
ler 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 dispens förutsätts att sökanden
1) har erfarenhet av att i egenskap av befälhavare eller styrman på den eller de farleder an-

sökan gäller under de senaste fem åren ha navigerat fartyget
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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 han-

delsfartyg,
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 momentet, 
om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har avlagt en examen som gäller en an-
nan 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 ikraftträdande, och

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

tyras. Dispensen kan förenas med villkor som gäller vakttjänsten på fartyget eller befälets er-
farenhet av fartygsnavigering.

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

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla dispensen om grunderna för beviljandet 
upphör att gälla, om den som fått dispens upprepade gånger bryter mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den eller mot andra be-
stämmelser 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 uppgifter 
som ska antecknas i den får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommu-
nikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förfarandena för ansökan om och förny-
ande av dispens och fastställa ansökningsblanketterna eller deras elektroniska form.

18 §

Tillsyn

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av lots-
ningsverksamheten.

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

Leverantören av fartygstrafikservice meddelar omedelbart Transport- och kommunikations-
verket de avvikelser som den lägger märke till i fråga om iakttagandet av skyldigheten att an-
lita lots och användningen av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt tillhandahållan-
det av lotsningstjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska med hjälp av en teknisk anslutning lämna leve-
rantören av fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om styrbrev för lots, linjelotsbrev, dis-
pens och undantag från skyldigheten att anlita lots. Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela leverantören av fartygstrafikservice undantag också på annat sätt än med hjälp av en 
teknisk anslutning.

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

20 a §

Ändringssökande

Beslut som gäller återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och återkal-
lande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt av examensbe-
slut av anordnare av lotsexamina får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det 
sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran 
om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges 
i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av styrsedel för lots får 
överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen 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, linjelots-
brev, 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 Transport- och 
kommunikationsverket på ansökan bevilja fartyg undantag från skyldigheten

1) på grund av särskilda väderleks- eller isförhållanden, på grund av åtgärder för bekämp-
ning av olje- eller kemikalieolyckor och övning i sådan bekämpning, på grund av övningar 
som hänför sig till internationellt samarbete och som genomförs inom ett begränsat område el-
ler för genomförande av tävlingar, räddningsaktioner eller gränssäkerhetsuppdrag, eller

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

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

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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54.

Lag

om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2, 4 och 6–8 §, sådana 

de lyder, 2 och 6 § delvis ändrade i lag 1312/2009, 4 § i lag 1312/2009, 7 § i lag 1220/2011 
samt 8 § i lag 992/2015, som följer:

2 §

Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Transport- och kommunikat-
ionsverket.

Kompletterande villkor som hör samman med det praktiska anordnandet av undervisningen 
kan fogas till tillståndet. Villkoren ska relateras till verksamhetens art och omfattning och de 
ska överensstämma med de syften som anges i 1 §.

4 §

Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska sökas skriftligen hos Transport- och kommunikat-
ionsverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som 
behövs för behandlingen av ansökan.

6 §

Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarutbildning 
helt och hållet eller för viss tid

1) om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd för trafikfö-
retagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för trafikfö-
retagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat förekommer väsentliga brister,
4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de kur-

ser som denne uppgett för Transport- och kommunikationsverket.
Transport- och kommunikationsverket kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela till-

ståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte och 
målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren redan har 
avhjälpt bristerna.

Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av tillståndshavaren återkalla tillstån-
det.
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7 §

Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet övervaka ordnandet av trafikföreta-
garutbildning på det sätt som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som 
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Verket har rätt 
att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. In-
spektioner får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende.

8 §

Ändringssökande

Ett beslut om återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ).

När det gäller andra beslut får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen 
(434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Över andra beslut av 
förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots 
ändringssökande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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55.

Lag

om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 2, 10, 12–14, 16, 17, 20–22 

och 24 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ) och 24 § sådan den lyder i lag 
993/2015, som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på alla finska passagerarfartyg och sådana utländska passagerarfartyg 
som anlöper eller avgår från en finsk hamn.

Denna lag tillämpas inte på
1) örlogsfartyg eller trupptransportfartyg,
2) Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte regelbundet används 

i allmän trafik för persontransporter,
3) fritidsbåtar för vilka det inte har förordnats någon besättning och vilka inte medför fler än 

tolv passagerare i kommersiellt syfte.

10 §

Upprättande och godkännande av ett system för personlistor samt utseende av en person att 
föra personlistan

Ett bolag vars passagerarfartyg är inskrivet i det trafik- och transportregister som förs av 
Transport- och kommunikationsverket eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbets-
verk på Åland ska upprätta ett system för personlistor, om bolaget i enlighet med 5 § ska räkna 
och anmäla antalet personer ombord på passagerarfartyget eller i enlighet med 6 § ska an-
teckna och anmäla de ombordvarandes personuppgifter. På samma eller liknande rutter får det 
inte användas olika system utan särskilda skäl.

Bolaget ska ansöka om Transport- och kommunikationsverkets godkännande av systemet 
för personlistor innan det tas i bruk. Bolaget ska utse en person att föra personlistan och an-
mäla dennes kontaktuppgifter till Transport- och kommunikationsverket. Bolaget ska också 
lämna Transport- och kommunikationsverket övriga uppgifter och utredningar som behövs för 
godkännandet av systemet.

Transport- och kommunikationsverket ska godkänna systemet, om det uppfyller kraven en-
ligt denna lag.

Om systemet för personlistor genomgår väsentliga ändringar, ska bolaget ansöka om Trans-
port- och kommunikationsverkets godkännande av ändringarna.

12 §

Funktionsvillkor för systemet för personlistor
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Ett bolag ska utforma och genomföra sitt system för personlistor så att
1) uppgifterna i systemet är i lättläst form,
2) uppgifterna i systemet vid behov är lätt tillgängliga för Gränsbevakningsväsendet, Trans-

port- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för undersök-
ning av olyckor samt i räddningslagen (468/2003) avsedda räddningsmyndigheter och rädd-
ningsverk,

3) systemet fungerar användarvänligt och så att inga onödiga dröjsmål uppstår för passage-
rare vid ombordstigning eller landstigning,

4) uppgifterna i systemet skyddas genom behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
mot oavsiktlig eller lagstridig radering eller förlust, oavsiktliga eller lagstridiga ändringar, ut-
lämnanden, avslöjanden och överföringar eller obehörig åtkomst och annan lagstridig behand-
ling.

13 §

Den person som bolaget utsett att föra personlistan

Den person som bolaget utsett att föra personlistan ansvarar för att de uppgifter som avses i 
5–7 § bevaras och införs i systemet för personlistor samt för att uppgifterna i en nödsituation 
eller efter en olycka vidarebefordras till de i 12 § 2 punkten avsedda myndigheter som deltar i 
efterspanings- och räddningsverksamhet.

Om bolaget utser en ny person att föra personlistan eller kontaktuppgifterna för den som ut-
setts ändras, ska bolaget göra en anmälan om ändringarna till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska lämna uppgift om den person som bolaget utsett 
att föra personlistan och den personens kontaktuppgifter samt ändringar i uppgifterna till sjö-
räddningscentralen och Nödcentralsverket, av vilka de myndigheter som avses i 12 § 2 punk-
ten kan få uppgifterna vid behov.

14 §

Utlämnande av uppgifter

Ett bolag och den person som bolaget utsett att föra personlistan får för efterspanings- eller 
räddningsverksamhet samt utredningarna efter en olycka lämna ut uppgifterna i personlistorna 
och i systemet för personlistor endast till Gränsbevakningsväsendet, Transport- och kommu-
nikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Centralen för undersökning av olyckor 
samt i räddningslagen avsedda räddningsmyndigheter och räddningsverk.

Uppgifterna kan också lämnas ut via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk 
form.

I fråga om myndigheternas rätt att få uppgifter som avses i denna lag för andra än i 1 mom. 
avsedda ändamål föreskrivs särskilt.

16 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att bestämmelserna i denna lag iakttas. 
Transport- och kommunikationsverket ska utföra inspektioner för att kontrollera hur systemet 
för personlistor fungerar. Inspektionsrätten omfattar dock inte lokaler avsedda för boende.

Om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i denna lag och överträdelsen är klar och allvarlig, 
ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål anmäla detta till fartygets flaggstat.
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17 §

Administrativa tvångsmedel

Om ett bolag, den person som bolaget utsett att föra personlistan eller fartygets befälhavare 
inte iakttar bestämmelserna i denna lag, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga bo-
laget, personen eller befälhavaren att avhjälpa de brister eller missförhållanden som upptäckts. 
Transport- och kommunikationsverket kan sätta ut en tid inom vilken bristerna eller missför-
hållandena ska vara avhjälpta. Tidsfristens längd är beroende av hur pass allvarliga och omfat-
tande bristerna eller missförhållandena är. Tidsfristen kan vara högst sex månader. Beslutet 
kan förenas med vite och, om det inte handlar om smärre brister eller missförhållanden, med 
hot om att fartygets färd avbryts. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i vitesla-
gen (1113/1990).

20 §

Undantag

Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med artikel 9.3 i direktivet om person-
listor informera Europeiska gemenskapernas kommission om sådana undantag från skyldig-
heten att göra upp listor som enligt 5 § 2 mom. och 6 § 3 mom. gäller någon annanstans än på 
inre farvatten i Finland.

21 §

Avvikelser

Ett bolag har inte skyldighet att enligt 6 § anteckna och anmäla de ombordvarande i fråga 
om regelbunden trafik inom sådant område för vilket Europeiska gemenskapernas kommission 
under de förutsättningar som anges i artikel 9.4 i direktivet om personlistor har medgett avvi-
kelse, helt eller delvis, från kraven enligt artikel 5.1 i direktivet.

Ansökan om den avvikelse som avses i 1 mom. ska riktas till kommunikationsministeriet. 
Kommunikationsministeriet anhåller om den föreslagna avvikelsen hos Europeiska gemen-
skapernas kommission, om de förutsättningar som avses i artikel 9.4 i direktivet om personlis-
tor uppfylls. Före beslutet ska kommunikationsministeriet begära utlåtande om ärendet av 
Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet samt också av Ålands land-
skapsregering i de fall där avvikelsen har betydelse för trafiken i landskapet Åland.

En avvikelse kan gälla sådana passagerarfartyg som går i trafik från en hamn i Finland och 
som för ett sådant lands flagg som är fördragsslutande part i SOLAS-konventionen men inte är 
medlemsstat i Europeiska gemenskapen endast om ifrågavarande stat ger tillstånd därtill.

22 §

Föreskrifter om skyddade havsområden och gränserna för dem

Transport- och kommunikationsverket utfärdar närmare föreskrifter om de skyddade havs-
områden som avses i 3 § 11 punkten och om gränserna för dem.

24 §

Ändringssökande
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Ett beslut som fattats med stöd av 17 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

När det gäller andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt beslut av kom-
munikationsministeriet får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen
(434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om 
inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

Ändring i en avgift för Transport- och kommunikationsverkets godkännande av system för 
personlistor får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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56.

Lag

om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som an-
vänds till havs

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 577/2014, som följer:

24 §

Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sådana uppgifter 
i registret som innehåller personuppgifter lämnas ut i form av kopior och utskrifter eller med 
hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt

1) till Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, be-
skattning och övervakning av beskattningen,

2) till gränsbevakningsväsendet och polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av 
gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, under-
sökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,

3) till Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäker-
heten och upprätthållande av fartygsregister,

4) till arbetarskyddsmyndigheterna för övervakning av arbetsförhållandena ombord på fiske-
fartyg,

5) till utmätningsmyndigheterna för att de ska kunna utföra sina verkställighetsuppgifter,
6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen följs,
7) till Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken 

följs och för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland,
8) till myndigheterna i medlemsstater i Europeiska unionen eller i stater som tillträtt avtalet 

om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till Europeiska kommissionen, till gemenskap-
ens kontrollorgan för fiske och till de myndigheter som avses i internationella överenskom-
melser för fullgörande av de förpliktelser som följer av unionens lagstiftning eller internation-
ella överenskommelser som är bindande för Finland,

9) till Centralen för undersökning av olyckor för räddningsundersökning och undersökning 
av olyckor,

10) till Statistikcentralen och Naturresursinstitutet för upprättande av statistik och för forsk-
ning,

11) till universiteten och högskolorna för upprättande av statistik och för forskning,
12) till rådgivnings- och intressebevakningsorganisationerna inom fiskerinäringsbranschen 

för information och rådgivning som gäller fiskerinäringen,
13) till dem som godkänts av den registeransvariga, för utrednings-, forsknings- och plane-

ringsändamål som hänför sig till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning eller gäller fiske-
rinäringen.

Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska den som begär uppgifterna 
visa att de skyddas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
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fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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57.

Lag

om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 2 kap. 3–7 och 10 §, 2 a kap. 1–3 och 6 

§, 4 kap. 1 och 4–10 §, 5 kap. 1, 3, 5 och 6 §, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §, 7 kap. 5–7, 10, 12, 13, 14 
a och 15 §, 7 a kap. 3–5 §, 8 kap. 2, 3, 7 och 9–16 §, 8 a kap. 1–3 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1–4 §, 
12 kap. 1, 2, 11–13 och 15–18 § samt 13 kap. 2, 4, 7 och 8 §,

av dem 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4, 5, 6 och 8 §, 5 kap. 1 och 3 §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 
6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 275/2017, 2 a kap. 1 och 3 § sådana den lyder i lagar-
na 275/2017 och ( / ), 2 a kap. 1–32 och 6 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 14 a § samt 10 kap. 
3 och 4 § sådana de lyder i lag 275/2017, 7 kap. 7, 10, 12 och 13 §, 7 a kap. 4 och 5 § samt 12 
kap. 18 § sådana de lyder i lag 998/2014, 7 kap. 15 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 § sådana de 
lyder delvis ändrade i lag 998/2014, 7 a kap. 3 § sådana den lyder i lagarna 998/2014 och 
275/2017, 8 kap. 3 §, 12 kap. 2 och 12 § samt 13 kap. 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
473/2016, 8 kap. 7 och 9–16 § sådana de lyder i lag 473/2016, 8 a kap. 1–3 § sådana de lyder i 
lag 628/2017 samt 12 kap. 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 998/2014 och 
473/2016, som följer:

2 kap.

Förhindrande av oljeutsläpp från fartyg

3 §

Konstruktions- och anordningskrav på fartygens maskinutrymmen

Varje fartyg med en bruttodräktighet av 400 eller mera ska i maskinrummet ha sådana an-
ordningar, konstruktioner och arrangemang för förhindrande av oljeutsläpp som uppfyller kra-
ven i bilaga I till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket får på skriftlig an-
sökan bevilja undantag från kraven enligt detta moment, förutsatt att anordningen, arrange-
manget eller konstruktionen uppfyller kraven i bilaga I till MARPOL 73/78.

Finska fartyg vars längd är minst 24 meter och bruttodräktighet mindre än 400 ska ha an-
tingen en tank för insamling av slagvatten eller anordningar som motsvarar de modeller 
Transport- och kommunikationsverket har godkänt och som garanterar att utflödet har ett olje-
innehåll som utan utspädning inte överskrider 15 miljondelar.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som anges i bilaga I till MARPOL 
73/78 besluta om anordningars, konstruktioners eller arrangemangs likvärdighet med de an-
ordningar som krävs enligt 1 och 2 mom., om de är lika effektiva som de anordningar, kon-
struktioner eller arrangemang som krävs i 1 och 2 mom.

Det är förbjudet att på finska fartyg föra olja i tankar för om kollisionsskottet.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på lastutrymmena i oljetankfartyg
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Oljetankfartygens konstruktion och anordningar ska motsvara kraven i bilaga I till MAR-
POL 73/78 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat 
införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med en-
kelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 jämte ändringar.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om likvärdighet och på skrift-
lig ansökan bevilja undantag från kraven enligt 1 mom. i enlighet med bilaga I till MARPOL 
73/78.

5 §

Fartygs beredskapsplaner för oljeförorening

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och andra fartyg vars bruttodräktighet är 
minst 400 ska ha en beredskapsplan för oljeförorening i enlighet med bilaga I till MARPOL 
73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner den 
beredskapsplan som avses i 1 mom. för ett finskt fartyg.

6 §

Oljedagbok

På oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 ska fartygets befälhavare eller, under 
hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till befälet föra oljedagbok.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska fartygets befälhavare eller, under hans eller hennes 
tillsyn, någon annan person som hör till befälet föra oljedagbok över maskinutrymmena på ol-
jetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och på andra fartyg vars bruttodräktighet är 
minst 400.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för oljedagboken i enlighet 
med bilaga I till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket ska utarbeta ett for-
mulär för oljedagboken för oljetankfartyg med en bruttodräktighet under 150 i enlighet med 
bilaga I till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en behörig 
myndighet i utlandet har rätt att granska oljedagboken och på begäran få ett av befälhavaren 
styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport- och kommunikationsverket vidtar med stöd av 
detta moment ska genomföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget fördröjs i onödan.

Oljedagboken ska hållas på en plats där den är lätt tillgänglig för granskning, och den ska 
sparas i tre år efter det att den sista anteckningen har gjorts i den.

7 §

IOPP-certifikat

Oljetankfartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 150 och andra fartyg i in-
ternationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 ska uppfylla bestämmelserna om konstrukt-
ion och anordningar i bilaga I till MARPOL 73/78. Som ett bevis på detta ska fartyget beviljas 
ett internationellt oljeskyddscertifikat (IOPP-certifikat).

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på skriftlig 
ansökan utfärda IOPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga I till MARPOL 
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kommunikations-
verket får utfärda IOPP-certifikat för utländska fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Certi-
fikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.
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10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga I till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig och Euro-
peiska gemenskapens rättsakter, i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, 
när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa utfärdas närmare bestäm-
melser om de utsläppsbegränsningar som gäller oljehaltiga blandningars hantering, egenskaper 
och ursprung samt användningen av fartyg, borrplattformar och andra plattformar.

Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga I till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen och Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda tekniska föreskrif-
ter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför dessa om följande:

1) undantag, likvärdighet och modellerna för anordningar för behandling av utflödets oljein-
nehåll och förflyttning av vätskor när det gäller de krav som i 3 och 4 § ställs på fartyg, borr-
plattformar och andra plattformar,

2) innehåll och uppställning i fråga om beredskapsplaner enligt 5 §,
3) formuläret för oljedagboken enligt 6 §, och
4) formuläret för IOPP-certifikatet enligt 7 §.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 

mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

2 a kap.

Överföring av oljelast från ett fartyg till ett annat

1 §

Områden som anvisats för STS-operationer

Överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation) får utföras endast i hamnområ-
den samt inom särskilt utsedda områden på finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon.

För att upprätthålla skyddet av den marina miljön utser Transport- och kommunikationsver-
ket efter förhandlingar med Gränsbevakningsväsendet, Finlands miljöcentral, Tullen, Trafik-
ledsverket och leverantören av fartygstrafikservice de områden som avses i 1 mom. och för en 
förteckning över dessa. Innan områdena utses ska berörda intressentgrupper höras.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl och efter att ha hört de myndig-
heter som nämns i 2 mom. bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl som hänför sig till skyddet av 
den marina miljön förbjuda en planerad enskild STS-operation.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på STS-operationer som behövs för att trygga 
fartygs säkerhet eller rädda människoliv till sjöss, eller när de utförs för att avvärja vissa för-
oreningstillbud i syfte att minska skadan av miljöförorening.

2 §

STS-plan
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Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är minst 150 och som används för överföring av oljelast 
mellan oljetankfartyg till sjöss ska ha en plan för överföring av oljelast (STS-plan), som upp-
fyller kraven i bilaga I till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner 
STS-planen för ett finskt fartyg.

3 §

Skyldighet att på förhand meddela om STS-operationer

Fartygets trafikidkare, ägare, agent eller befälhavare ska meddela
1) Tullen om sin plan att genomföra en STS-operation på finskt vattenområde genom att an-

lita det elektroniska systemet för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § i 
lagen om fartygstrafikservice,

2) leverantören av fartygstrafikservice om sin plan att genomföra en STS-operation inom 
Finlands ekonomiska zon på det sätt som avses i 1 punkten.

Anmälan enligt i 1 mom. ska göras i god tid och minst 48 timmar före den planerade STS-
operationen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I till MARPOL 73/78.

Om alla uppgifter enligt bilaga I till MARPOL 73/78 i undantagsfall inte finns tillgängliga 
minst 48 timmar före en planerad STS-operation, ska det oljetankfartyg som lossar oljelasten 
minst 48 timmar före den planerade STS-operationen meddela de myndigheter som nämns i 1 
mom. på det sätt som avses i det momentet om avsikten att utföra operationen. De uppgifter 
som anges i bilaga I till MARPOL 73/78 ska lämnas till de ovannämnda myndigheterna så 
snart som möjligt.

Tullen och leverantören av fartygstrafikservice ska förmedla informationen om anmälan om 
en STS-operation till Transport- och kommunikationsverket och till de andra myndigheter 
som avses i 1 § 2 mom. På anmälan tillämpas dessutom 22 a § i lagen om fartygstrafikservice 
när det är fråga om STS-operationer på finskt vattenområde, och när det är fråga om STS-
operationer inom Finlands ekonomiska zon tillämpas vad som i lagen om fartygstrafikservice 
föreskrivs om leverantören av fartygstrafikservice.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

För att verkställa bilaga I till MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra internation-
ella förpliktelser som Finland åtagit sig och Europeiska unionens rättsakter får det genom för-
ordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om arrangemang och begränsningar, in-
klusive beredskapsåtgärder och kostnaderna för dessa, i samband med STS-operationer i finskt 
vattenområde och Finlands ekonomiska zon, samt när det gäller finska fartyg också utanför 
finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon.

Transport- och kommunikationsverket får i anknytning till tillämpningen av bilaga I till 
MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen och Europeiska unionens rättsakter meddela tek-
niska föreskrifter

1) om det praktiska utförandet av STS-operationer på finskt vattenområde och Finlands eko-
nomiska zon, samt när det gäller finska fartyg också utanför finskt vattenområde och Finlands 
ekonomiska zon, och

2) innehållet i STS-planen.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 

mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

4 kap.
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Förhindrande av utsläpp av skadliga flytande ämnen från fartyg

1 §

Klassificeringen av skadliga flytande ämnen

I enlighet med regel 6 i bilaga II till MARPOL 73/78 ska bestämmelserna i bilagan tillämpas 
på transport av skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y och Z.

Om ett flytande ämne inte hör till klass X, Y eller Z, ska det klassificeras i enlighet med bi-
laga II så att förfarandena vid dess transport kan bedömas.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall på skriftlig ansökan bevilja undan-
tag som gäller klassificeringen av ett skadligt flytande ämne när ämnet i fråga transporteras i 
inrikes fart, förutsatt att ett iakttagande av klassificeringsbestämmelserna skulle leda till oskä-
lig svårighet eller oskäliga kostnader och dessutom skulle vara obefogat med hänsyn till den 
risk för miljöskada det orsakar.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på kemikalietankfartyg

Kemikalietankfartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y och Z en-
ligt 1 § ska uppfylla kraven på kemikalietankfartyg enligt bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner far-
tygsspecifika effektivitetstest av finska kemikalietankfartygs pump- och rörledningsanord-
ningar i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får bevilja dispens och på skriftlig ansökan bevilja 
undantag när det gäller kraven enligt 1 mom. samt bestämma om likvärdighet på det sätt som 
föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

5 §

Beredskapsplaner för marina föroreningar

Kemikalietankfartyg med en bruttodräktighet på minst 150 ska ha en beredskapsplan för ma-
rin förorening med skadliga flytande ämnen i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78.

En plan enligt 1 mom. får kombineras med den beredskapsplan för oljeförorening som avses 
i 2 kap. 5 § till en fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner be-
redskapsplanerna enligt 1 och 2 mom. när det gäller ett finskt fartyg.

6 §

Lasthanteringsmanual

Befälhavaren eller, under hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till befälet 
ska på ett kemikalietankfartyg föra en lasthanteringsmanual om länsning och rengöring av far-
tyget på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner ett 
finskt fartygs lasthanteringsmanual på skriftlig ansökan, förutsatt att den uppfyller kraven i bi-
laga II till MARPOL 73/78.
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7 §

Lastdagbok

Befälhavaren eller, under hans eller hennes tillsyn, någon annan person som hör till befälet 
ska på ett kemikalietankfartyg föra lastdagbok över driftåtgärder som gäller lasten och misstag 
som sker vid utsläpp av lasten på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en behörig 
myndighet i utlandet har rätt att granska lastdagboken och på begäran få ett av befälhavaren 
styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport- och kommunikationsverket vidtar med stöd av 
detta moment ska utföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget fördröjs i onödan.

Lastdagboken ska hållas på en plats där den är lätt tillgänglig för granskning, och den ska 
sparas i tre år efter det att den sista anteckningen har gjorts i den.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för lastdagboken.

8 §

Andra certifikat som gäller transport av skadliga flytande ämnen

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat på att det uppfyller kraven enligt Internationella 
sjöfartsorganisationens regler för sjötransport av farliga flytande kemikalier (IBC-koden) eller 
enligt organisationens regler för transport av kemikalier i bulk (BCH-koden).

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat på att det uppfyller alla krav på fartyg av typ 3 en-
ligt Internationella sjöfartsorganisationens internationella kemikaliebulkkod, med undantag av 
kravet på lasttankarnas placering, på det sätt som föreskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska till ett 
finskt fartyg på skriftlig ansökan utfärda ett certifikat som avses i 1 och 2 mom., förutsatt att 
fartyget i fråga uppfyller kraven i bilaga II till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikat-
ionsverket får utfärda certifikat till ett utländskt fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Certi-
fikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

9 §

Lossning av last och övervakning av rengöring av tankar

Ett kemikalietankfartygs befälhavare ansvarar för att skadliga flytande ämnen lossas, tankar 
och rörledningar rengörs, tvättvatten töms och anteckningar i lastdagboken görs i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II till MARPOL 73/78 och Helsingforskonventionen.

I hamnar där skadliga flytande ämnen lastas eller lossas ska det finnas av Transport- och 
kommunikationsverket bemyndigade inspektörer som kontrollerar att lastningen och lossning-
en av last som hör till olika klasser, rengöringen av tankarna och rörledningarna, anteckning-
arna i lastdagboken och övriga därmed jämförbara åtgärder utförs i enlighet med denna lag 
och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och i enlighet med bilaga 
II till MARPOL 73/78 och Helsingforskonventionen. Fartyget ska stå för kostnaderna för kon-
trollerna.

Fartygets agent ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om lossning i hamn av 
ett skadligt flytande ämne som hör till klass X eller Y. Anmälan ska göras i god tid, om möj-
ligt minst 48 timmar före den avsedda lossningen.

På tankspolning och ventilation av lastrummen tillämpas bestämmelserna i bilaga II till 
MARPOL 73/79. Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens från tankspolning 
och utfärda bestämmelser om ventilation av lastrester i enlighet med bilaga II.
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10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga II till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen och andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig samt 
Europeiska gemenskapens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om Finlands terri-
torialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden 
utanför dessa om följande:

1) klassificeringen av skadliga flytande ämnen enligt 1 §,
2) utsläppsbegränsningar enligt 2 och 9 § när det gäller lossning av last, krav på tank-

spolning, koncentrationer i spolvatten, övervakning av tankrengöring, ventilation av lastut-
rymmen och förhållanden vid utsläpp av spolvatten, och

3) krav enligt 4 § på kemikalietankfartygens konstruktion.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga II till MARPOL 73/78, 

Helsingforskonventionen eller Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda tekniska föreskrif-
ter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför dessa om följande bestämmelser:

1) 4 §, i fråga om undantag, dispens och likvärdighet,
2) 5 §, i fråga om beredskaps- och fartygsplaner,
3) 6 §, i fråga om lasthanteringsmanualer,
4) 7 §, i fråga om lastdagboken, och
5) 8 §, i fråga om certifikat.
De bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 mom. får 

utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

5 kap.

Förhindrande av utsläpp av toalettavfall från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av toalettavfall och utsläppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av obehandlat eller behandlat toalettavfall från fartyg är förbjudet på 
finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför Fin-
lands territorialvatten och ekonomiska zon i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IV till 
MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland eller Europeiska gemenskapens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner för 
finska fartygs del den i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens anvisningar uträk-
nade fartygsspecifika utsläppshastigheten med vilken obehandlat toalettavfall får släppas ut i 
vattnet från fartyget på ett avstånd av mer än 12 sjömil från närmaste land i enlighet med bi-
laga IV till MARPOL 73/78.

3 §

Krav som gäller fartygs system för toalettavfall

Fartyg vars bruttodräktighet är minst 400 eller som tar fler än 15 personer samt varje passa-
gerarfartyg ska uppfylla kraven i bilaga IV till MARPOL 73/78.
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De finska fartyg med toalett som inte uppfyller villkoren i 1 mom. och som inte är fritidsbå-
tar ska uppfylla kraven i bilaga IV till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap godkänner på 
skriftlig ansökan ett finskt fartygs reningsverk för toalettavfall eller ett fartygs system för fin-
fördelning och desinficering av toalettavfall, förutsatt att de uppfyller kraven i Europeiska un-
ionens rättsakter och i bilaga IV till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter i fråga om 
konstruktionen av och andra egenskaper hos uppsamlingstankar för avloppsvatten på fartyg 
som trafikerar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon.

5 §

ISPP-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 eller som tar fler än 15 perso-
ner samt varje passagerarfartyg i internationell fart ska ha ett internationellt förorenings-
skyddscertifikat för avloppsvatten (ISPP-certifikat) i enlighet med bilaga IV till MARPOL 
73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på skriftlig 
ansökan utfärda ISPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga IV till MARPOL 
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kommunikations-
verket får utfärda ISPP-certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Cer-
tifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

6 §

Undantag från förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Transport- och kommunikationsverket får på skriftlig ansökan i fråga om finskt vattenom-
råde bevilja undantag under de förutsättningar som nämns i bilaga IV till Helsingforskonvent-
ionen från sådant förbud och sådan begränsning som gäller utsläpp till vatten av obehandlat 
toalettavfall och toalettanordningars överensstämmelse med kraven. Undantaget får inte strida 
mot Finlands internationella förpliktelser eller Europeiska gemenskapens rättsakter och dessu-
tom ska undantaget vara av ringa betydelse för vattenskyddet.

Utöver vad som krävs i 1 mom. krävs det för beviljande av undantag att
1) det rör sig om en fritidsbåt eller något annat fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 400 

eller ett fartyg som tar högst 15 passagerare,
2) fartyget har byggts före den 1 januari 2000, och
3) det är tekniskt svårt att installera den utrustning som behövs för att följa utsläppsförbudet 

eller de kostnader som installeringen medför är oskäligt stora sett till fartygets värde.
Transport- och kommunikationsverket ska informera kommissionen för skydd av Östersjöns 

marina miljö om beslut enligt denna paragraf.

6 kap.

Förhindrande av utsläpp av fast avfall från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av fast avfall och utsläppsbegränsningar
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Utsläpp till vatten av fast avfall från fartyg är förbjudet på finskt vattenområde och i Fin-
lands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, Helsingfors-
konventionen, andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland eller Europeiska 
gemenskapens rättsakter.

Utsläpp av fast avfall till vatten från finska fartyg eller från fasta eller flytande plattformar 
som används för utforskning eller utvinning av havsbottnens mineraltillgångar eller för där-
med förknippad verksamhet utanför kusten är förbjudet på det sätt som föreskrivs i bilaga V 
till MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland eller Europeiska gemenskapens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket får i enlighet med bilaga V till MARPOL 73/78 typ-
godkänna sådana anordningar för sönderdelning av fast avfall vars användning medger till-
lämpning av de lindrigare bestämmelser om kvittblivning av fast avfall i vattnet som avses i 
bilaga V till MARPOL 73/78.

2 §

Utsläpp av fast avfall i undantagsfall

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inte på
1) utsläpp av fast avfall från fartyg när det är nödvändigt för säkerställandet av fartygets sä-

kerhet eller de personers säkerhet som finns ombord på fartyget eller för att rädda människoliv 
till sjöss,

2) oavsiktlig förlust av fast avfall som beror på skada hos fartyget eller dess utrustning, un-
der förutsättning av att alla skäliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före skadan inträffade 
och därefter, för att förhindra eller minimera den oavsiktliga förlusten,

3) avlägsnande av fiskeredskap från fartyget för att skydda den marina miljön eller av skäl 
som hänför sig till fartygets eller dess besättnings säkerhet,

4) oavsiktlig förlust av fiskeredskap från ett fartyg förutsatt att alla skäliga försiktighetsåt-
gärder har vidtagits för att förhindra sådant försvinnande.

Kraven enligt regel 4 och 6 i bilaga V till MARPOL 73/78 om att fartyg ska vara under gång 
ska inte tillämpas på avlägsnande av matavfall, om det är klart att förvaring av detta matavfall 
ombord på fartyget utgör en omedelbar hälsorisk för människor som är ombord på fartyget.

Avlägsnande eller oavsiktlig förlust enligt 1 mom. ska antecknas i fartygets avfallsdagbok 
eller, i fråga om ett fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 400, i fartygets skeppsdagbok.

Transport- och kommunikationsverket ska underrättas om oavsiktliga förluster eller avlägs-
nande av fiskeredskap på finskt vattenområde eller i Finlands ekonomiska zon, samt i fråga 
om finska fartyg även utanför Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon, som orsakar be-
tydande fara för den marina miljön eller för sjöfarten. När förlusten eller avlägsnandet sker på 
ett finskt fartyg på vatten som hör till en annan kuststats jurisdiktion, ska också kuststaten i 
fråga underrättas.

5 §

Fartygs avfallsdagbok

På ett finskt fartyg eller ett utländskt fartyg i internationell fart som anlöper en hamn i Fin-
land och som har en bruttodräktighet på minst 400 eller har registrerats för transport av minst 
15 personer samt på fasta eller flytande plattformar ska antingen befälhavaren eller under be-
fälhavarens tillsyn någon annan i befälet föra avfallsdagbok över det fasta avfallet.

Avfallsdagboken ska bevaras på ett sådant ställe att den är lätt tillgänglig för inspektion. 
Dagboken ska sparas i två år efter den sista anteckningen i dagboken.
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Transport- och kommunikationsverket och, när fartyget ligger i utländsk hamn eller i en off-
shore-terminal, en behörig myndighet i utlandet har rätt att granska avfallsdagboken och på 
begäran få ett av befälhavaren styrkt utdrag ur den. Detsamma gäller för dagböcker i fråga om 
fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 400. Åtgärder som Transport- och kommunikations-
verket vidtar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som möjligt och utan att fartyget 
fördröjs i onödan.

Transport- och kommunikationsverket ska fastställa formuläret för avfallsdagboken i enlig-
het med bilaga V till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får på skriftlig ansökan, i enlighet med bilaga V till 
MARPOL 73/78 i enskilda fall bevilja undantag från kravet att föra avfallsdagbok.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig och Euro-
peiska gemenskapens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser om de utsläppsförbud och ut-
släppsbegränsningar som avses i 1 § i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon 
och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför dessa.

Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen eller Europeiska gemenskapens rättsakter utfärda tekniska föreskrif-
ter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför dessa om följande:

1) typgodkännanden som gäller sådana sönderdelningsanordningar som behövs för att följa 
den begränsning enligt 1 § som gäller utsläpp av fast avfall, och

2) formuläret för fartygets avfallsdagbok enligt 5 §.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 

mom. får utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

7 kap.

Förhindrande av luftförorening från fartyg

5 §

Krav på fartygens anordningar

Fartygets dieselmotor och dess avgasreningssystem och avgasreningsmetoder ska uppfylla 
kraven i Europeiska gemenskapens rättsakter. Om dieselmotorns uteffekt överstiger 130 kilo-
watt, ska avgasrensningssystemet och avgasrensningsmetoderna också uppfylla kraven i bi-
laga VI till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket och ett godkänt klassificeringssällskap som verket 
bemyndigat ska på skriftlig ansökan godkänna finska fartygs dieselmotorer och deras avgasre-
ningssystem och avgasreningsmetoder, förutsatt att de uppfyller kraven i bilaga VI till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får bestämma om likvärdighet utifrån vissa anord-
ningars, materials, utrustningars eller apparaters effekt och på skriftlig ansökan i enskilda fall 
bevilja undantag i enlighet med bilaga VI till MARPOL 73/78 och Europeiska gemenskapens 
rättsakter.
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6 §

IAPP-certifikat

Fartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet på minst 400 ska ha ett internationellt 
luftskyddscertifikat (IAPP-certifikat) som anger att fartyget uppfyller kraven i bilaga VI till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska på skriftlig 
ansökan utfärda IAPP-certifikat för finska fartyg enligt formuläret i bilaga VI till MARPOL 
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven i den bilagan. Transport- och kommunikations-
verket får utfärda IAPP-certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av fartygets flaggstat. 
Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

7 §

Kvalitetskrav på bränsle

Bränslen som används i fartyg ska uppfylla kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i 
Europeiska unionens rättsakter.

De krav som avses i 1 mom. ska emellertid inte tillämpas på bränslen avsedda för forskning 
och testning eller på bränslen som används ombord på fartyg som använder i 9 a § avsedd ut-
släppsminskningsmetod som uppfyller kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europe-
iska unionens rättsakter.

Om det inte varit möjligt för ett fartyg att anskaffa marint bränsle som uppfyller kraven i 1 
mom., ska fartygsbefälhavaren eller någon som denne befullmäktigat underrätta en behörig 
myndighet i fartygets flaggstat och en behörig myndighet i destinationshamnen om saken. I 
fråga om finska fartyg och finska hamnar är Transport- och kommunikationsverket den behö-
riga myndigheten.

Transport- och kommunikationsverket ska meddela Europeiska kommissionen och Internat-
ionella sjöfartsorganisationen om fall där fartyg som anlöpt en finsk hamn har lagt fram bevis 
för att marint bränsle som uppfyller kraven i 1 mom. inte har funnits att tillgå.

10 §

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder ska uppfylla kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78 och i Europeiska unionens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket beviljar på skriftlig ansökan tillstånd för försök, om 
de krav som avses i 1 mom. är uppfyllda. Tillstånd får beviljas för högst 18 månader.

Resultaten av försöken ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket, som ska lägga 
fram dem offentligt inom sex månader från det att försöken avslutades.

12 §

Övervakning som gäller marina bränslen

Tullen ska övervaka att marina bränslen som från Finland levereras till fartyg uppfyller kra-
ven i fråga om svavelhalt. Övervakningen ska genomföras genom att ett representativt antal 
prover tas på lager och distributionsstationer för bränsle, proverna analyseras och resultatet 
rapporteras till Transport- och kommunikationsverket.
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Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att de krav som gäller bränslen på far-
tyg följs i enlighet med bestämmelserna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europeiska un-
ionens rättsakter.

13 §

Rapportering och informationsutbyte om marina bränslen

Tillverkare, försäljare och importörer av marina bränslen är skyldiga att ge Transport- och 
kommunikationsverket information om kvantiteten och kvaliteten på de marina bränslen som 
släppts ut på marknaden i Finland. Den rapporteringen ska ske i enlighet med bilaga VI till 
MARPOL 73/78 och Europeiska unionens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket ska föra ett allmänt tillgängligt register över lokala 
leverantörer av marina bränslen.

Transport- och kommunikationsverket ska rapportera om marina bränslen till Europeiska 
kommissionen och till Internationella sjöfartsorganisationen samt svara för informationsutby-
tet om marina bränslen i enlighet med bilaga VI till MARPOL 73/78 och Europeiska unionens 
rättsakter.

14 a §

Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om 
övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om änd-
ring av direktiv 2009/16/EG är Transport- och kommunikationsverket.

15 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig och Euro-
peiska unionens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om finskt vattenområde och 
Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför 
Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om följande:

1) förbud och begränsning av utsläpp enligt 1 §,
2) förbud och begränsning av utsläpp enligt 2 §,
3) utsläppskrav i fråga om fartygsmotorer och motorernas avgasreningssystem och avgasre-

ningsmetoder och utsläpp till vatten från avgasreningssystemen enligt 5 §,
4) undantag som får beviljas från kraven på överensstämmelse när det gäller fartygsmotorer 

och motorernas avgasreningssystem och avgasreningsmetoder enligt 5 §,
5) IAPP-certifikatet enligt 6 §,
6) kvalitetskrav på fartygsbränsle, bestämningsmetoder för bränslen, överlåtelsebevis för 

bränsle och dess beviljande samt tillhörande observation och övervakning enligt 7–9 §,
6 a) utsläppsminskningsmetoder enligt 9 a § och godkännande av dem,
7) försök med nya reningsmetoder enligt 10 §,
8) i 11 § avsedda ämnen vars förbränning är förbjuden i Finlands ekonomiska zon och, när 

det gäller finska fartyg, också utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon,
9) verksamhetsidkares skyldighet enligt 10 och 13 § att lämna uppgifter om bränslekvantite-

ter och bränslekvalitet, svavelhalt och resultatet av försök med nya reningsmetoder till i för-
ordning angiven myndighet i syfte att fullgöra skyldigheter enligt detta kapitel, och
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10) närmare villkor för temporärt undantag från kvalitetskraven på bränsle enligt 14 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska unionens rättsakter meddela tekniska före-
skrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska far-
tyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om

1) i 5 § 3 mom. avsedda likvärdigheter utifrån vissa anordningars, materials, utrustningars 
eller apparaters effekt som beviljas i fråga om motorers och deras avgasreningssystems och 
avgasreningsmetoders överensstämmelse med kraven,

2) anteckningar i fartygets skeppsdagbok och oljedagbok enligt 9 § 2 mom.
De närmare bestämmelser som avses i 1 mom. och de tekniska föreskrifter som avses i 2 

mom. kan utsträckas att också gälla fartyg som färdas på insjöområdet och i inrikes fart.

7 a kap.

Fartygs energieffektivitet

3 §

IEE-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräktighet är minst 400 ska ha ett internationellt ener-
gieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat) enligt bilaga VI till MARPOL 73/78, enligt vilket far-
tyget uppfyller bestämmelserna i den bilagan.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap beviljar på 
skriftlig ansökan finska fartyg ett IEE-certifikat under förutsättning att fartyget uppfyller kra-
ven i bilaga VI till MARPOL 73/78. Transport- och kommunikationsverket får utfärda IEE-
certifikat för ett utländskt fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Certifikat utfärdas för viss 
tid och för högst fem år åt gången.

4 §

Undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet

Transport- och kommunikationsverket beslutar om undantag enligt regel 19 i bilaga VI till 
MARPOL 73/78 i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet.

5 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internationella förpliktelser som Finland åtagit sig och Euro-
peiska unionens rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i fråga om finskt vattenområde och 
Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finska fartyg, också i fråga om områden utanför 
Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om

1) ordnande av tillsynen över överensstämmelse med kraven när det gäller designindexet för 
fartygs energieffektivitet enligt 1 §,

2) undantag i fråga om kraven på fartygs energieffektivitet enligt 4 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 

73/78, Helsingforskonventionen eller Europeiska unionens rättsakter meddela tekniska före-
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skrifter i fråga om Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och, när det gäller finska far-
tyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon om

1) beräkning av designindex för fartygs energieffektivitet enligt 1 §,
2) upprättande av SEEMP-planer,
3) IEE-certifikat.

8 kap.

Andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och som gäller förhind-
rande av miljöförstöring som orsakas av normal drift av fartyg

2 §

AFS-försäkran

Transport- och kommunikationsverket är mottagande myndighet när det gäller AFS-
försäkran i fråga om ett finskt fartyg.

3 §

Sändande av information i enlighet med AFS-konventionen

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för att Internationella sjöfartsorganisationen 
tillställs de uppgifter som AFS-konventionen kräver. Finlands miljöcentral ska se till att 
Transport- och kommunikationsverket får uppgifter om påväxthindrande system som godkänts 
eller förbjudits eller vars användning begränsats genom nationell lagstiftning.

7 §

Varningar som gäller intag av barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket meddelar varningar i enlighet med regel C-2 i bilagan 
till barlastvattenkonventionen till sjöfarare och till berörda kuststater om områden där fartyg 
inte ska ta in barlastvatten.

Vad som i 6 § 1–3 punkten bestäms om utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i 
undantagssituationer gäller även intag av barlastvatten i områden för vilka en varning i enlig-
het med 1 mom. har utfärdats.

9 §

Krav på system för hantering av barlastvatten

Systemen för hantering av fartygs barlastvatten ska uppfylla kraven i Europeiska unionens 
rättsakter och i barlastvattenkonventionen.

Transport- och kommunikationsverket eller ett av det bemyndigat erkänt klassificeringssäll-
skap godkänner på skriftlig ansökan system för hantering av barlastvatten i finländska fartyg, 
om systemen uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsakter och i barlastvattenkonvention-
en.

Transport- och kommunikationsverket får bestämma om likvärdighet utifrån vissa anord-
ningars, materials, utrustningars eller apparaters effekt i enlighet med Europeiska unionens 
rättsakter och barlastvattenkonventionen.
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10 §

Försök med ny teknologi för hantering av barlastvatten

Försök med ny teknik för hantering av barlastvatten ska uppfylla kraven i barlastvattenkon-
ventionen och i de riktlinjer som Internationella sjöfartsorganisationen utfärdat i saken.

Transport- och kommunikationsverket beviljar på skriftlig ansökan tillstånd för försök, om 
de krav som avses i 1 mom. är uppfyllda. Om ett fartyg, innan normerna om kvaliteten på bar-
lastvatten i regel D-2 i bilagan till barlastvattenkonventionen har trätt i kraft för fartygets del, 
deltar i ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt program för testning och be-
dömning av lovande teknologier för hantering av barlastvatten, ska normerna i regel D-2 börja 
tillämpas på fartyget först fem år från det att fartyget annars hade varit skyldigt att börja följa 
normerna.

Om ett fartyg, när normerna om kvaliteten på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till barlast-
vattenkonventionen redan har trätt i kraft för fartygets del, deltar i ett sådant av Transport- och 
kommunikationsverket godkänt program för testning och bedömning av lovande teknologier 
för hantering av barlastvatten där det finns förutsättningar för att uppnå en teknologi som upp-
fyller högre krav än vad som avses i normerna i regel D-2, ska normerna i regel D-2 inte till-
lämpas på fartyget under den femårsperiod som följer på installationen av teknologin i fråga i 
fartyget.

11 §

Barlastvattenhanteringsplan

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventionen av-
sedd barlastvattenhanteringsplan.

Finska fartygs barlastvattenhanteringsplaner godkänns av Transport- och kommunikations-
verket eller ett erkänt klassificeringssällskap.

12 §

Barlastvattendagbok

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventionen av-
sedd barlastvattendagbok.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att inspektera barlastvattendagboken och på 
begäran få ett av fartygets befälhavare bestyrkt utdrag ur den. Åtgärder som Transport- och 
kommunikationsverket vidtar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som möjligt 
utan att förorsaka fartyget otillbörlig försening.

13 §

Barlastvattencertifikat

Fartyg i internationell fart som har en bruttodräktighet av minst 400 och omfattas av barlast-
vattenkonventionen, med undantag av flytande plattformar och andra flytande enheter som av-
ses i regel E-1 i bilagan till barlastvattenkonventionen, ska ha ett i barlastvattenkonventionen 
avsett certifikat.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap utfärdar bar-
lastvattencertifikat till finska fartyg på skriftlig ansökan, om fartyget uppfyller kraven i bar-
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lastvattenkonventionen. Transport- och kommunikationsverket får också utfärda certifikat till 
utländska fartyg på begäran av fartygets flaggstat.

Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

14 §

Beviljande av dispens från skyldigheten att hantera och skifta barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan bevilja en fartygsspecifik 
dispens från skyldigheten enligt 8 § att hantera och skifta barlastvatten på finskt vattenområde 
och i Finlands ekonomiska zon, om dispensen inte försämrar eller skadar miljön, människors 
hälsa, egendom eller naturresurser.

Dispens kan beviljas fartyg som rör sig mellan vissa hamnar eller platser. En ytterligare för-
utsättning för beviljande av dispens är att fartyget inte blandar barlastvatten eller sediment an-
nat än mellan hamnar eller platser som fastställs i dispensen.

Till ansökan ska det fogas en tillräckligt utförlig bedömning av de risker som dispensen kan 
orsaka miljön, människors hälsa, egendom och naturresurser. När riskbedömningen tas fram 
ska Internationella sjöfartsorganisationens och Östersjökommissionens riktlinjer i frågan iakt-
tas. Transport- och kommunikationsverket kan begära utlåtande av riskbedömningarna från 
Finlands miljöcentral.

För att kunna lösa de problem som eventuellt konstateras ska Transport- och kommunikat-
ionsverket höra de stater som dispensen kan påverka negativt.

Dispensen får gälla i högst fem år. För att kunna förvissa sig om att förutsättningarna för 
dispens fortfarande är uppfyllda har Transport- och kommunikationsverket rätt att utföra en 
inspektion under dispensens giltighetstid. Om det vid inspektionen eller annars konstateras att 
förutsättningarna för dispens inte längre uppfylls, kan Transport- och kommunikationsverket 
återkalla dispensen.

Dispensen börjar gälla först efter det att Transport- och kommunikationsverket har meddelat 
Internationella sjöfartsorganisationen att dispens beviljats och relevanta uppgifter har tillkän-
nagetts parterna i barlastvattenkonventionen.

En anteckning om dispensen ska göras i den barlastvattenhanteringsplan som avses i 11 § 
och i den barlastvattendagbok som avses i 12 §.

15 §

Sändande av information i enlighet med barlastvattenkonventionen

Transport- och kommunikationsverket svarar för att uppgifter i enlighet med barlastvatten-
konventionen sänds till Internationella sjöfartsorganisationen.

16 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa barlastvattenkonventionen, i 
fråga om finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finländska far-
tyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon, 
utfärdas närmare bestämmelser om

1) det förbud mot utsläpp av barlastvatten som avses i 5 §,
2) utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i undantagssituationer enligt 6 §,
3) de varningar som gäller intag av barlastvatten och som avses i 7 §,
4) hantering och skifte av fartygs barlastvatten enligt 8 §,
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5) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,
6) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §, samt
7) beviljande av dispens enligt 14 §.
Transport- och kommunikationsverket får i syfte att verkställa barlastvattenkonventionen, i 

fråga om Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finländska 
fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska 
zon, meddela tekniska föreskrifter om

1) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,
2) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §,
3) innehållet i och strukturen för den barlastvattenhanteringsplan som avses i 11 §,
4) formuläret för den barlastvattendagbok som avses i 12 §,
5) formuläret för det barlastvattencertifikat som avses i 13 §, samt
6) hur den riskbedömning som avses i 14 § 3 mom. ska utarbetas och vad den ska innehålla.

8 a kap.

Återvinning av fartyg

1 §

Utnämning av ansvarig myndighet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket den ansvariga myndighet som avses i ar-
tikel 3.1.9 i fartygsåtervinningsförordningen.

2 §

Lämnande av information

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för att den information som fartygsåtervin-
ningsförordningen förutsätter ges in till Europeiska kommissionen.

Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av den behöriga myndigheten i den 
stat där fartygsåtervinningsanläggningen är belägen sända myndigheten information som av-
ses i artikel 7.4 i fartygsåtervinningsförordningen.

3 §

Närmare bestämmelser

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tidsfrist far-
tygsägaren ska lämna Transport- och kommunikationsverket en i artikel 6.1 b i fartygsåtervin-
ningsförordningen avsedd anmälan om sin avsikt att återvinna fartyget på en eller flera speci-
fika fartygsåtervinningsanläggningar.

9 kap.

Mottagning av avfall i hamn

4 §
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Godkännande av avfallshanteringsplanen

Avfallshanteringsplanen för en hamn ska läggas fram för godkännande för Statens tillstånds-
och tillsynsmyndighet. Småbåtshamnar ska dock presentera sina planer för godkännande hos 
miljövårdsmyndigheten i den kommun där hamnen är belägen.

En hamn avfallshanteringsplan ska ändras, om det sker en betydande förändring i fråga om 
kvalitet, kvantitet eller hantering av det avfall som avlämnas i en hamn. Om det inte finns nå-
got behov att ändra planen inom tre från dess godkännande ska hamninnehavaren till den be-
rörda tillsynsmyndigheten skicka en anmälan om att planen fortsatt gäller. Planen ska ändras 
på tillsynsmyndighetens uppmaning. Det ska av uppmaningen framgå vilka delar av planen 
som ska ändras.

En hamns avfallshanteringsplan ska godkännas om avfallsmottagningen och mottagningsan-
ordningarna uppfyller kraven i detta kapitel och 10 kap. och i de bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av dem.

När en hamns avfallshanteringsplan har godkänts ska Statens tillstånds- och tillsynsmyndig-
het och den kommunala miljövårdsmyndigheten registrera planen i datasystemet för miljö-
vårdsinformation enligt miljöskyddslagen. Ett registerutdrag ska då sändas till hamninnehava-
ren.

5 §

Tillfälle att bli hörd och informering om en hamns avfallshanteringsplan

Innan hamninnehavaren lägger fram hamnens avfallshanteringsplan för Statens tillstånds-
och tillsynsmyndighet eller den kommunala miljövårdsmyndigheten för godkännande, ska 
hamninnehavaren ge de fartygsinnehavare som använder hamnen och deras företrädare samt 
andra som kan beröras av planen tillfälle att uttrycka sin åsikt om avfallshanteringsplanen eller 
om en ändring av den. Utkastet till avfallshanteringsplan ska under minst 14 dagar medan 
hamnen är i funktion hållas tillgängligt på hamninnehavarens verksamhetsställe och på något 
annat ändamålsenligt sätt. Hamninnehavaren ska på sin anslagstavla samt på sin webbplats, på 
elektronisk väg, per brev eller på något annat lämpligt sätt informera dem som använder ham-
nen och andra berörda att utkastet finns tillgängligt.

Hamninnehavaren ska lämna dem som ansvarar för avfallshanteringen på fartyg som använ-
der hamnen och deras företrädare uppgifter om avfallshanteringsarrangemangen i hamnen och 
om avfallshanteringsavgifterna. Detta ska ske så att hamnens samtliga viktiga användargrup-
per får denna information.  Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet eller den kommunala mil-
jövårdsmyndigheten får i samband med att den godkänner en avfallshanteringsplan vid behov 
bestämma på vilka språk informationen till dem som ansvarar för avfallshanteringen på fartyg 
som använder hamnen och deras företrädare ska lämnas.

7 §

Rapportering

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Transport- och kommunikationsverket och ham-
narna ska sända den information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, ne-
dan fartygsavfallsdirektivet, till Finlands miljöcentral, som har i uppgift att sammanställa en 
rapport som ska skickas till Europeiska kommissionen.

10 kap.

RP 61/2018 rd



606

Avlämning av avfall i hamn

1 §

Obligatorisk avlämning av fartygsavfall och lastrester

Ett finskt fartyg som anlöper en hamn i Östersjöområdet eller inom Europeiska gemenskap-
en eller ett fartyg som inte är finskt och som anlöper en hamn inom finskt territorium ska, in-
nan det lämnar hamnen, till de mottagningsanordningar för avfall som finns i hamnen avlämna 
allt sitt fartygsavfall och alla sina lastrester.

Om det inte finns någon mottagningsanordning i en småbåtshamn ska avfallet från en fri-
tidsbåt avlämnas till någon annan lämplig mottagningsanordning i land, om inte avfallet med 
stöd av denna lag kan lämnas ombord.

Skyldigheten att avlämna avfall enligt 1 mom. gäller emellertid inte
1) små mängder avfall enligt definition i förordning av statsrådet,
2) när det av orsaker som inte beror på fartyget skulle medföra onödigt dröjsmål för fartyget 

att avlämna avfallet i hamnen; då krävs det också att fartyget har tillräckligt med separata upp-
lagringsutrymmen för allt fartygsavfall och alla lastrester som har uppstått på fartyget och 
kommer att uppstå på fartyget under den kommande färden, eller

3) avlämnande av toalettavfall om fartygets tankar för detta avfall räcker till för färden till 
nästa hamn.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får Transport- och kommunikationsverket kräva att allt 
avfall ombord på fartyget ska avlämnas i hamn innan fartyget lämnar hamnen, om det är moti-
verat att anta att den hamn där avfallet är tänkt att avlämnas inte har ändamålsenliga mottag-
ningsanordningar eller det inte är känt i vilken hamn avfallet ska avlämnas, och det därför 
finns risk för att avfallet släpps ut i vattnet.

Fartygets befälhavare ansvarar för att man på fartyget iakttar de skyldigheter som föreskrivs 
i detta kapitel eller i enlighet med det.

2 §

Avgifter för fartygsavfall och lastrester

Hamninnehavaren ska ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen av alla 
fartyg som anlöper hamnen, oavsett om fartyget lämnar avfall i hamnen eller inte. Avgifterna 
ska innefatta kostnaderna för hanteringen av följande fartygsavfall:

1) oljehaltigt avfall,
2) fast avfall, exklusive lastrester, och
3) toalettavfall.
Hamninnehavaren ska i syfte att täcka kostnaderna för avfallshanteringen ta ut en avgift 

också av de fartyg som anlöper hamnen och som avlämnar lastrester till hamnens mottag-
ningsanordningar.

Avgifterna kan ingå i den hamnavgift som tas ut för fartygen. Hamnen ska uppge avgiftsbe-
loppet och avgiftskriterierna. Avgifterna kan graderas exempelvis efter fartygstyp, fartygs-
klass eller fartygets storleksklass, men avgifterna får inte vara beroende av hur mycket avfall 
fartyget lämnar i hamnen. Nedsättning på avgifterna kan beviljas, om fartyget använder an-
ordningar eller metoder eller sådant högklassigt bränsle som gör att den avfallsmängd som far-
tyget avlämnar i land är mindre än vanligt eller kan återvinnas.

Avgift enligt 1 mom. tas dock inte ut för fiskefartyg och inte heller för fritidsbåtar som får 
transportera högst 12 passagerare. Någon avgift tas heller inte ut för sådana fartyg som Trans-
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port- och kommunikationsverket med stöd av 4 § i detta kapitel har befriat från obligatorisk 
avlämning av fartygsavfall och lastrester.

3 §

Anmälan om fartygsavfall och lastrester

När ett fartyg anlöper en hamn inom finskt territorium ska befälhavaren eller någon som 
denne befullmäktigat avge en anmälan om fartygsavfall och lastrester till innehavaren av an-
löpshamnen via det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § i 
lagen om fartygstrafikservice. Anmälan ska avges minst 24 timmar före ankomsten eller ome-
delbart vid avfärden från den föregående hamnen, om färdtiden understiger 24 timmar. Om 
fartygets slutliga anlöpshamn blir klar först när mindre än 24 timmar återstår före ankomsten 
till hamnen, ska anmälan avges omedelbart då den slutliga anlöpshamnen är känd. Informat-
ionen ska förvaras ombord åtminstone till nästa anlöpshamn och ska på begäran uppvisas för 
myndigheterna i en EU-medlemsstat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte fiskefartyg och inte heller fritidsbåtar som tar högst 
12 passagerare.

Transport- och kommunikationsverket ska kontrollera genomförande av fartygsavfallsdirek-
tivet och därvid granska anmälningar och inspektera fartyg i enlighet med direktivet.

4 §

Befrielse från den obligatoriska avlämningen och anmälningsskyldigheten

Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan medge befrielse från den ob-
ligatoriska avlämning av fartygsavfall och lastrester som avses i 1 § och från skyldigheten att 
anmäla fartygsavfall och lastrester enligt 3 § i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik så att 
det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand bestämd rutt mellan angivna 
hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper en angiven finsk hamn som ligger vid 
denna rutt. Befrielse kan också medges för ett fartyg som är i kryssningstrafik eller annan tra-
fik så att det avgår från och anlöper en och samma finska hamn utan att anlöpa mellanliggande 
hamnar. För att befrielse ska kunna medges krävs det dessutom att fartyget har ingått ett av-
fallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med hamnen. 
Transport- och kommunikationsverket ska på det sätt som närmare framgår av beslutet om be-
frielse lämnas en redogörelse för att fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshante-
ringsavtalet. Befrielse medges för viss tid och för högst fem år åt gången.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta de berörda hamnarna om sitt beslut.
Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet och åtminstone en gång om året un-

derrätta Europeiska kommissionen om befrielser som medgivits.

12 kap.

Tillsyn och administrativt tvång

1 §

Tillsynsmyndigheter
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Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är Transport- och kommunikationsverket, Finlands 
miljöcentral, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och 
polisen.

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet ska inom respektive förvaltningsområde 
sörja för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt 
denna lag.

2 §

Transport- och kommunikationsverkets tillsynsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmel-
serna i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter i den mån be-
stämmelserna och föreskrifterna gäller

1) fartyg, dess konstruktion och last,
2) fartygsbränsle och dess kvalitet,
3) utsläpp från fartyg till luft och vatten,
4) skadliga påväxthindrande system som används för att skydda fartyg,
5) fartygens utrustning,
6) användningen av fartyg,
7) fartygets certifikat och andra handlingar,
8) fartygsbefälhavarens och den övriga besättningens anmälningsskyldighet,
9) skyldigheten att lämna fartygsavfall i hamn, 
10) hantering och skifte av barlastvatten och sediment. 
Transport- och kommunikationsverket ska även utöva annan tillsyn över iakttagande av 

denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter, om inte annat be-
stäms någon annanstans i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket är ledande tillsynsmyndighet när det gäller tillsynen 
över efterlevnaden på insjöområdet av bestämmelserna i denna lag och med stöd av den utfär-
dade bestämmelser och föreskrifter om utsläpp till vatten från fartyg.

4 §

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets tillsynsuppgifter

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmel-
serna i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter till den del de 
gäller

1) hamnarnas planering av avfallshanteringen,
2) hamnars mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och sediment.
Tillsynsuppgiften gäller särskilt sådana hamnar för handelssjöfart som måste ha miljötill-

stånd enligt miljöskyddslagen.

9 §

Handräckning

När tillsynsmyndigheterna utför uppgifter enligt denna lag ska Meteorologiska institutet, 
Finlands miljöcentral, Försvarsmakten och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ge dem 
den handräckning de behöver.

Bestämmelser om handräckning när det gäller oljeutsläppsavgift finns i 3 kap. 8 §.
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11 §

Utredning av inträffade utsläpp och åtgärder vid omedelbar risk för vattenförorening

Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och polisen har rätt att i 
syfte att utreda utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system samt barlastvatten 
och sediment som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag 
förrätta inspektioner på finska fartyg och ta prover för att utreda ursprunget till olja, andra 
skadliga ämnen eller barlastvatten och sediment och dess sammansättning, som observerats i 
vattnet samt för att utreda kvaliteten på det bränsle som används på fartyget och ursprunget till 
andra utsläpp från fartyget till luften. Detsamma gäller utländska fartyg som ligger i hamn el-
ler till ankars på finskt vattenområde eller färdas på finskt vattenområde. Bestämmelser om 
åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Finlands territorialhav finns i 12 §.

Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen får 
stoppa ett fartyg när det ligger i hamn eller till ankars på finskt vattenområde, om utredandet 
av utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system eller barlastvatten och sediment 
som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag kräver det eller 
om det finns grundad anledning att anta att fartygets färd av någon annan orsak än en sådan 
som har samband med fartygets konstruktion, utrustning, anordningar, rutiner eller arrange-
mang ombord är förknippad med en omedelbar risk för miljöförorening eller spridning av in-
vasiva främmande arter. Samma rätt har de när det gäller finska fartyg som färdas på finskt 
vattenområde eller utanför detta och utländska fartyg som färdas på finskt vattenområde. Be-
stämmelser om åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Finlands territorialhav finns i 12 
§.

De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. gäller med beaktande av 1 kap. 4 § endast i tillämp-
liga delar Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets fartyg.

Rätten att inspektera gäller dock inte lokaler och utrymmen som används för varaktigt bo-
ende.

12 §

Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och stoppa fartyg på Finlands territorialhav och i 
Finlands ekonomiska zon

När det finns grundad anledning att anta att ett utländskt fartyg som framförs på Finlands 
territorialhav har förorsakat utsläpp, använt ett skadligt påväxthindrande system eller släppt ut 
barlastvatten eller sediment i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag när 
fartyget befunnit sig på Finlands territorialhav, får Transport- och kommunikationsverket samt 
Gränsbevakningsväsendet och polisen vidta alla de åtgärder som avses i 11 § 1 och 2 mom.

När det finns grundad anledning att anta att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den har överträtts i Finlands ekonomiska zon från ett utländskt fartyg som framförs på 
Finlands territorialhav eller i den ekonomiska zonen, har Transport- och kommunikationsver-
ket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen rätt att avkräva fartyget information om dess 
identitet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpshamn och annan information för att 
fastställa om en överträdelse har ägt rum.

I de fall som avses i 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbevak-
ningsväsendet och polisen inspektera fartyget, om överträdelsen av de bestämmelser som av-
ses i det momentet leder till omfattande utsläpp som medför eller riskerar medföra betydande 
förorening av den marina miljön, och fartyget har vägrat lämna information eller den inform-
ation som lämnats av fartyget uppenbarligen inte överensstämmer med den faktiska situation-
en och inspektionen i övrigt är påkallad av omständigheterna.
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Transport- och kommunikationsverket samt Gränsbevakningsväsendet och polisen får 
stoppa ett utländskt fartyg som framförs på Finlands territorialhav eller i Finlands ekonomiska 
zon, om det är uppenbart att det från fartyget i den ekonomiska zonen har begåtts en överträ-
delse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, så att det leder till ett ut-
släpp som medför omfattande skada eller risk för omfattande skada på den finska kusten eller 
därmed sammanhängande intressen eller på naturtillgångarna i territorialhavet eller den eko-
nomiska zonen.

På de villkor som anges i 2–4 mom. kan sådana åtgärder som avses i de momenten vidtas 
även mot ett sådant utländskt fartyg som framförs i Finlands ekonomiska zon från vilket man 
misstänker att det på Finlands territorialhav har begåtts överträdelse av denna lag eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den.

Rätten att inspektera gäller dock inte lokaler och utrymmen som används för varaktigt bo-
ende.

13 §

Skyldighet att undvika onödigt dröjsmål samt principen om minsta olägenhet

De åtgärder som avses i 11 och 12 § ska vidtas så att fartyget inte orsakas onödigt dröjsmål.
En inspektion av ett utländskt fartyg ska begränsas till en granskning av certifikat och andra 

handlingar som fartyget enligt internationella överenskommelser som är bindande för Finland 
ska medföra, eller av andra liknande handlingar som fartyget medför. En närmare inspektion 
av fartyget får äga rum först efter en sådan granskning och även då endast om det finns grun-
dad anledning att anta att fartygets eller dess utrustnings skick väsentligt avviker från uppgif-
terna i handlingarna, eller innehållet i handlingarna inte är tillräckligt för att bekräfta eller ve-
rifiera en misstänkt överträdelse av bestämmelserna eller fartyget inte medför sådana giltiga 
certifikat eller handlingar som krävs.

Även om undersökningarna i enlighet med 11 och 12 § visar att det från ett utländskt fartyg 
har begåtts överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska 
fartyget utan dröjsmål tillåtas fortsätta sin färd.

Om den marina miljön utsätts för oskäligt stor skaderisk av att ett fartyg som enligt 12 § 4 
mom. stoppats i Finlands ekonomiska zon tillåts fortsätta sin färd, får Transport- och kommu-
nikationsverket förbjuda fartygets fortsatta färd eller som villkor för den fortsatta färden ställa 
att fartyget anlöper närmaste lämpliga reparationsvarv. Fartygets flaggstat ska utan dröjsmål 
underrättas om beslut genom vilket fartygets fortsatta färd förbjudits eller gjorts beroende av 
villkor.

Vid inspektion och stoppande av ett utländskt fartyg och vid driftsinskränkningar för ett så-
dant fartyg gäller dessutom bestämmelserna i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten.

15 §

Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet får i 
ärenden inom sin respektive behörighet enligt denna lag

1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning eller 
föreskrift att fortsätta med eller upprepa ett förfarande som bryter mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna,

2) ålägga den som bryter mot denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning eller 
föreskrift att fullgöra sin skyldighet på något annat sätt,

3) bestämma att den som förfarit på ett sådant sätt som avses 1 eller 2 punkten ska återställa 
miljön i ursprungligt skick eller att undanröja den olägenhet som överträdelsen orsakat miljön.
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16 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet får för-
ena ett förbud eller föreläggande som de utfärdat med stöd av denna lag med vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande. I övrigt finns det bestämmelser om detta i viteslagen 
(1113/1990).

17 §

Tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta åtgärder när ett fartyg bryter mot sin skyldighet att 
avlämna avfall i hamn eller släpper ut miljöförstörande ämnen

Om det finns tydliga bevis på att ett fartyg inte fullgjort sin skyldighet att avlämna fartygs-
avfall eller lastrester i hamn, ska Transport- och kommunikationsverket stoppa fartyget eller, 
om fartygets nästa anlöpshamn finns i en annan stat, göra en anmälan till den behöriga till-
synsmyndigheten i enlighet fartygsavfallsdirektivet.

Om det har observerats att ett fartyg släppt ut olja eller skadliga flytande ämnen inom finskt 
vattenområde, inom Finlands ekonomiska zon eller på öppet hav, ska Finlands miljöcentral, 
Gränsbevakningsväsendet eller Transport- och kommunikationsverket anmäla utsläppet till 
fartygets nästa anlöpshamn och fartygets flaggstat och framföra begäran om att åtgärder med 
anledning av utsläppet inleds i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträ-
delser, jämte ändringar.

18 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets, Finlands miljöcentrals, 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets, Gränsbevakningsväsendets, Tullens och polisens 
uppgifter som tillsynsmyndigheter och om arbetsfördelningen mellan dessa myndigheter får 
utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

Behörighetsvillkor för utsedda inspektörer samt utnämning och kraven på god förvaltning

På inspektörer utsedda av Transport- och kommunikationsverket ska i fråga om behörig-
hetsvillkor samt beviljande och återkallande av utnämningsbrev tillämpas bestämmelser om 
utsedd besiktningsman i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg. Närmare 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för utsedda inspektörer utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Vid fullgörandet av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska ut-
sedda inspektörer följa bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
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(423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och 
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Fartygets tekniska dokumentation ska 
dock på fartyget ges på det språk som denna dokumentation utarbetas på.

På inspektörer utsedda av Transport- och kommunikationsverket tillämpas bestämmelserna 
om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag. Bestämmel-
ser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 

4 §

Skyldighet att underrätta fartygets flaggstat

När ett förfarande enligt 12 kap. 11 och 12 § tillämpas i fråga om ett utländskt fartyg ska 
Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål underrätta fartygets flaggstat om detta. 
Om det är fråga om en gärning som begåtts på finskt vattenområde, lämnas underrättelse end-
ast om de omständigheter som har samband med rättegång.

7 §

Rättelseyrkande

En part får söka rättelse hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som före-
skrivs i förvaltningslagen, om beslutet gäller 

1) Transport- och kommunikationsverkets inspektion av fartyg eller någon annan handling 
som gäller fartyg och som utfärdats med stöd av denna lag eller ett beslut som fattats av ett er-
känt klassificeringssällskap eller med anledning av en inspektion av en inspektör utsedd av 
Transport- och kommunikationsverket, eller 

2) avgift som en inspektör utsedd av Transport- och kommunikationsverket påfört för åt-
gärd, beslut eller certifikat enligt denna lag.

Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär. Till beslutet ska fogas 
anvisningar om rättelseyrkande. Rättelse ska sökas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet 
eller påförandet av avgiften.

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ett i denna paragraf avsett rättelseyrkande 
inom två månader från det att yrkandet blev anhängigt. Om beslutet utgör ett hinder för nor-
mal drift av fartyget ska beslut med anledning av ett rättelseyrkande emellertid meddelas inom 
14 dagar från det att yrkandet blev anhängigt.

8 §

Ändringssökande

Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta kapitel får 
överklagas genom besvär i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Om Transport- och kommunikationsverket inte har meddelat beslut med anledning av ett 
rättelseyrkande inom den tid som anges i 7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden för anförande av 
besvär räknas från utgången av den tidsfrist som avses i nämnda 7 § 3 mom.

Om beslutet utgör ett hinder för normal drift av fartyget ska besvären behandlas som bråds-
kande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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58.

Lag

om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjölagen (674/1994) I avd. 1 kap. 1 och 1 a §, II avd. 6 kap. 12 a §, III avd. 10 kap. 

10 §, 10 a kap. 6, 8 och 10 §, 11 a kap. 2–5, 7 och 8 §, IV avd. 15 kap. 24 och 25 §, V avd. 18 
kap. 1–4, 6–9, 11–15 § samt 23 kap. 3 §,

av dem I avd. 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 860/2016 och ( / ), 1 a sådan 
den lyder i lag 860/2016 samt 4 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna ( / ) och 
234/1996, II avd. 6 kap. 12 a § sådan den lyder i lag 1359/2002, III avd. 10 kap. 10 § sådan 
den lyder i lag 421/19951996, 10 a kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 686/2008 
och ( / ), 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1688/2009 och ( / ) samt 10 § sådan den 
lyder i lag 1688/2009, III avd. 11 a kap. 2–5 § sådana de lyder i lag 860/2016, 7 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 860/2016 och ( / ) och 8 § sådan den lyder i lag 860/2016, IV 
avd. 15 kap. 26–28 §, V avd. 18 kap. 1–4, 8 och 15 § samt 23 kap. 3 § sådana de lyder i lag 
482/2017, 6 § sådan den lyder i lagarna 1688/2009 och 482/2017, 7, 11, 12 och 14 § sådana de 
lyder i lag 1688/2009, IV avd. 15 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 264/2013, 249/2017 och 
( / ) samt 25 § sådan den lyder i lag 264/2013, som följer:

I AVDELNINGEN

FARTYG

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

1 §

Ett fartygs nationalitet

Ett fartyg är finskt och berättigat att föra finsk flagg, om mer än sextio procent av fartyget 
ägs av finska medborgare eller finska juridiska personer.

I andra än i 1 mom. avsedda fall ska Transport- och kommunikationsverket godkänna ett 
fartyg som finskt, om

1) en medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en i 
enlighet med en sådan stats lagstiftning grundad juridisk person, vars stadgeenliga hemort, 
centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhet finns inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, äger mer än sextio procent av fartyget,

2) fartygets drift leds och kontrolleras från Finland,
3) fartygets ägare, ifall ägaren inte ansvarar för fartyget i enlighet med 2 punkten, för sköt-

seln av denna uppgift utser ett ombud som har sin stadigvarande hemkommun och bostad i 
Finland, och

4) fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i fartygsre-
gistret i Finland.
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Ett i 2 mom. avsett godkännande ska återkallas på begäran av fartygets ägare.
I andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall kan Transport- och kommunikationsverket godkänna 

ett fartyg som finskt, om
1) det utifrån fartygets ägande, förvaltnings-, kreditgivnings- och befraktningsförhållanden 

tillförlitligt kan konstateras att fartygets drift står under ett avgörande finskt inflytande,
2) fartyget har avförts ur fartygsregistret i en annan stat för den tid det är infört i fartygsre-

gistret i Finland,
3) fartyget uppfyller de krav som ställs på nya fartyg i bestämmelserna om fartygs säkerhet, 

och
4) registreringen av fartyget bedöms främja sjöfartsnäringen i Finland och sysselsättningen 

inom den.
Om ett fartyg som avses i 4 mom. inte har någon finsk ägare, förutsätts utöver vad som före-

skrivs ovan att finska medborgare är representerade i förvaltningsorganen för den utländska 
sammanslutning som äger fartyget eller att de på något annat sätt kan delta i beslutsfattandet i 
ägarsammanslutningen.

Ett tillstånd som avses i 4 mom. ska förenas med villkor som Transport- och kommunikat-
ionsverket anser behövliga samt innehålla uppgift om tillståndets giltighetstid. Tillstånd kan 
beviljas för högst två år i sänder.

Om förutsättningarna i 2 mom. för godkännande eller i 4 mom. för beviljande av tillstånd 
inte längre föreligger eller om de villkor som det i 4 mom. avsedda tillståndet förenats med 
inte iakttas och avvikelsen inte kan betraktas som ringa, ska Transport- och kommunikations-
verket återkalla godkännandet eller tillståndet. Innan ett godkännande eller tillstånd återkallas 
ska den som fått godkännandet eller tillståndet ges möjlighet att lämna sin förklaring i saken.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande enligt 2 mom. eller tillstånd enligt 4 
mom., om innehållet i ansökan och om den utredning som ska fogas till ansökan samt om vill-
kor som tillstånd enligt 4 mom. ska förenas med får utfärdas genom förordning av statsrådet.

1 a §

Införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan stats fartygsregister

Ett fartyg som med stöd av 1 § 1 mom. ska betraktas som finskt kan överföras till fartygsre-
gistret i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med 
den statens lagstiftning om registrering av fartyg som ägs av medborgare eller juridiska perso-
ner i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Transport- och kommunikationsverket får för att främja varvsindustrin och sysselsättningen 
i Finland ge tillstånd till att ett fartyg som enligt 1 § 1 mom. ska betraktas som finskt införs i 
fartygsregistret i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet såsom fartyg i den 
staten, om

1) fartyget är byggt i Finland och det införs i fartygsregistret i en sådan stat omedelbart när 
det blivit färdigställt, 

2) det råder ett verkligt samband mellan fartyget och registreringslandet i fråga om ägande-
rätten till fartyget eller fartygets besittning eller användning, och

3) det enligt bedömningar finns sådana vägande skäl för registrering av fartyget vilka hänför 
sig till främjande av varvsindustrin och sysselsättningen i Finland.

Ett tillstånd som avses i 2 mom. ska förenas med de villkor som Transport- och kommuni-
kationsverket anser behövliga samt innehålla uppgift om tillståndets giltighetstid. Tillståndet 
beviljas för viss tid och kan vara i kraft högst så länge som befraktningsavtalet om fartygets 
användning eller besittning gäller. Tillståndet ska förenas med villkor som förbjuder överfö-
ring av fartyget vidare till ett fartygsregister i ett tredjeland.

Om förutsättningarna enligt 2 mom. för beviljande av tillstånd inte längre föreligger eller om 
de villkor som tillståndet förenats med enligt 3 mom. inte iakttas och avvikelsen inte kan be-
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traktas som ringa, ska Transport- och kommunikationsverket återkalla tillståndet. Innan beslut 
om återkallande fattas ska den som fått tillståndet ges möjlighet att lämna sin förklaring i sa-
ken.

Ett i 2 mom. avsett tillstånd upphör att gälla om fartyget eller en andel i det säljs till utlandet 
så att fartyget enligt 1 § 1 mom. upphör att vara finskt.

Närmare bestämmelser om ansökan om tillstånd enligt 2 mom., om innehållet i ansökan och 
om den utredning som ska fogas till ansökan samt om innehållet i beslut om återkallande en-
ligt 4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

II AVDELNINGEN

REDERI

6 kap.

Fartygs befälhavare

12 a §

Befälhavarens anmälningsskyldighet

Befälhavaren på ett fartyg ska underrätta fartyg i närheten samt på Finlands vattenområde 
Transport- och kommunikationsverket och på andra områden en myndighet, ett organ eller ett 
system som främjar eller övervakar sjötrafiksäkerheten i området om farlig is eller anhopning 
av is, ett farligt vrak, vindar av minst 10 Beauforts styrka för vilka ingen stormvarning har ut-
färdats eller någon annan omedelbar sjöfartsrisk liksom också om säkerhetsanordningar för 
sjöfarten som fungerar på ett felaktigt eller vilseledande sätt eller som har förskjutits från sin 
plats eller försvunnit.

III AVDELNINGEN

ANSVAR

10 kap.

Ansvar för oljeskada

10 §

Försäkringsplikt för finska fartyg

Ägaren av ett finskt fartyg som transporterar mer än 2 000 ton beständig olja som bulklast 
ska ta och vidmakthålla försäkring eller ställa säkerhet som täcker fartygsägarens ansvar enligt 
detta kapitel eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det ansvarsbelopp 
som anges i 5 § 1 mom. Staten är dock inte skyldig att ta försäkring eller ställa säkerhet.

En försäkring eller säkerhet som avses i 1 mom. ska godkännas av en myndighet så som 
närmare föreskrivs genom förordning.

Då fartygsägaren har fullgjort sin skyldighet enligt 1 mom., har han eller hon rätt att av den 
myndighet som godkänner försäkringen eller säkerheten erhålla ett certifikat som visar detta. 
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För fartyg som tillhör staten utfärdar ovan nämnda myndighet certifikat som visar att finska 
staten äger fartyget och att dess ansvar är täckt intill det belopp som anges i 5 § 1 mom. Certi-
fikatet ska medföras ombord på fartyget och en kopia därav deponeras hos Transport- och 
kommunikationsverket.

Närmare bestämmelser om certifikat som avses i 3 mom. utfärdas genom förordning.

10 a kap.

Ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja

6 §

Försäkringsplikt för finska fartyg

Den registrerade ägaren av ett fartyg som är infört i det trafik- och transportregister som förs 
av Transport- och kommunikationsverket eller i det fartygsregister som förs av Statens äm-
betsverk på Åland och som har en bruttodräktighet som överstiger 1 000 ska teckna och vid-
makthålla en försäkring eller inneha någon annan ekonomisk säkerhet som täcker fartygsäga-
rens ansvar enligt detta kapitel eller enligt motsvarande lagstiftning i en annan fördragsslu-
tande stat, intill det belopp som anges i 9 kap. 5 §.

8 §

Certifikat angående försäkring eller säkerhet

Transport- och kommunikationsverket verket ska på ansökan utfärda ett certifikat över den 
försäkring eller ekonomiska säkerhet som avses i 6 § till den registrerade ägaren av ett fartyg 
som är registrerat i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens 
ämbetsverk på Åland. Transport- och kommunikationsverket kan även utfärda ett certifikat 
över uppfylld försäkringsplikt i fall som avses i 7 § 1 mom. om fartyget inte är registrerat i en 
fördragsslutande stat.

Till ansökan ska det fogas en utredning av vilken framgår att
1) försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i detta kapitel, och
2) försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla ti-

digare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller 
säkerhetens upphörande kom in till Transport- och kommunikationsverket, om inte certifikatet 
har tillställts Transport- och kommunikationsverket eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett certifikat, om de villkor enligt vilka 
det har utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på fartyget och en kopia av certifikatet ska lämnas in till 
Transport- och kommunikationsverket. Fartyget får inte användas för sjöfart utan ett sådant 
certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf tas det ut avgift i enlighet med lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

10 §

Övervakning av försäkringsplikten
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Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att 6 och 7 § iakttas.
Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda ett fartygs avgång och avbryta 

dess resa om fartyget inte medför ett sådant certifikat som krävs enligt 6 eller 7 §.

11 a kap.

Ansvar för avlägsnande av ett vrak som orsakats av en sjöolycka

2 §

Befälhavarens och redarens rapporteringsplikt

Om ett finskt fartyg varit delaktigt i en sjöolycka som lett till att fartyget har blivit ett vrak, 
ska fartygets befälhavare eller redare utan dröjsmål lämna en i artikel 5 i Nairobikonventionen 
avsedd rapport om saken till Transport- och kommunikationsverket eller, om vraket finns 
inom en annan fördragsslutande stats konventionsområde, till den behöriga myndigheten i den 
berörda fördragsslutande staten.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta de behöriga sjöfarts- och miljömyn-
digheterna om rapporter som lämnats till verket med stöd av 1 mom. eller med stöd av artikel 
5 i Nairobikonventionen.

3 §

Varning om och lokalisering av vrak

När Transport- och kommunikationsverket har mottagit en i 2 § eller i artikel 5 i Nairobi-
konventionen avsedd rapport ska det i enlighet med artikel 7 i Nairobikonventionen utan 
dröjsmål varna sjöfarande och berörda stater om vrakets art och läge.

Om vraket kan anses utgöra en fara, ska Transport- och kommunikationsverket uppmana 
den registrerade ägaren att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att fastställa vrakets ex-
akta läge och bestämma en frist för detta. Om den registrerade ägaren inte fastställer läget 
inom den frist som bestämts, ska Transport- och kommunikationsverket på den registrerade 
ägarens bekostnad vidta alla åtgärder som är möjliga för att lokalisera vraket.

4 §

Bestämning av den fara som ett vrak utgör och utmärkning av vrak

När Transport- och kommunikationsverket fått uppgift om ett vrak ska verket i enlighet med 
artikel 6 i Nairobikonventionen besluta om vraket utgör en fara. För avgörande i saken ska 
verket begära en bedömning av den fara som vraket utgör från Finlands miljöcentral och För-
svarsmakten.

Om ett vrak i enlighet med 1 mom. anses utgöra en fara, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket inleda alla rimliga åtgärder för att märka ut vraket.

5 §

Åtgärder för avlägsnande av ett vrak
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Om ett vrak i enlighet med 4 § anses utgöra en fara, ska Transport- och kommunikations-
verket utan dröjsmål rapportera om det till den registrerade ägaren och, om det är fråga om ett 
utländskt fartyg, också till den behöriga myndigheten i fartygets registreringsstat.

Transport- och kommunikationsverket ska bestämma en rimlig frist inom vilken den regi-
strerade ägaren ska avlägsna vraket och skriftligen underrätta ägaren om fristen på det sätt 
som anges i artikel 9.6 i Nairobikonventionen.

Om vraket anses utgöra en fara i enlighet med 4 §, ska den registrerade ägaren lämna bevis 
till Transport- och kommunikationsverket på att i 7 § avsedd försäkring eller annan säkerhet 
finns.

För att trygga sjösäkerheten och skydda den marina miljön får Transport- och kommunikat-
ionsverket i enlighet med artikel 9.4 i Nairobikonventionen uppställa behövliga villkor för av-
lägsnande av ett vrak samt i enlighet med artikel 9.5 i den konventionen ingripa i avlägsnan-
det. Innan Transport- och kommunikationsverket fattar beslut i saken ska det höra Finlands 
miljöcentral och Försvarsmakten.

Transport- och kommunikationsverket får avlägsna ett vrak på den registrerade ägarens be-
kostnad i de fall som avses i artikel 9.7 och 9.8 i Nairobikonventionen när vraket befinner sig i 
Finland eller inom Finlands ekonomiska zon.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få behövlig handräckning från Försvars-
makten, Tullen och räddningsverken för utförande av sina uppgifter enligt denna paragraf.

7 §

Certifikat över försäkring eller säkerhet

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på ansökan ett certifikat över giltighetstiden 
för den försäkring eller säkerhet som avses i 6 § till den registrerade ägaren av ett fartyg som 
är infört i fartygsregistret i Finland. Transport- och kommunikationsverket kan även utfärda 
ett certifikat över uppfylld försäkringsplikt, om fartyget inte har registrerats i någon stat som 
är part i Nairobikonventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla certifikatet när förutsättningarna för 
dess utfärdande inte längre uppfylls.

Fartygets befälhavare ska se till att certifikatet enligt 1 mom. medförs ombord på fartyget 
och en kopia av certifikatet ska lämnas i förvar hos Transport- och kommunikationsverket. 
Fartyget får inte användas för sjöfart utan ett sådant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf tas det ut en avgift i enlighet med lagen om grun-
derna för avgifter till staten.

Närmare bestämmelser om det certifikat som avses i denna paragraf får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

8 §

Verkställighet

Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med stöd av 3–5 § får verkställas 
genast även om det inte har vunnit laga kraft, om inte något annat bestäms i beslutet eller om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

IV AVDELNINGEN

AVTAL OM BEFORDRAN TILL SJÖSS

15 kap.
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Befordran av passagerare och resgods

24 §

Certifikat över försäkring eller säkerhet

Transport- och kommunikationsverket ska på ansökan utfärda ett certifikat över giltighetsti-
den för den försäkring eller säkerhet som avses i artikel 4 a i bilaga I till Atenförordningen, till 
den registrerade ägaren av ett fartyg som har antecknats i trafik- och transportregistret eller i 
det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland. Transport- och kommunikations-
verket kan även utfärda ett certifikat över uppfylld försäkringsplikt, om fartyget inte är regi-
strerat i en fördragsslutande stat. 

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett certifikat, om de villkor enligt vilka 
det har utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på fartyget och en kopia av certifikatet ska lämnas i förvar 
hos Transport- och kommunikationsverket. Fartyget får inte användas för sjöfart utan ett så-
dant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf tas det ut en avgift i enlighet med lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

25 §

Övervakning av försäkringsplikten

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att artikel 4 a i bilaga I till Atenförord-
ningen iakttas.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda ett fartygs avgång och avbryta 
dess resa om fartyget inte medför ett sådant certifikat som krävs enligt artikel 4 a i bilaga I till 
Atenförordningen.

V AVDELNINGEN

SJÖOLYCKOR

18 kap.

Dagböcker, sjöförklaring och besiktning

1 §

Skyldigheten att föra dagbok

Dagböcker som avses i denna lag är skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och 
maskindagbok, körjournal, dagbok för fiskefartyg och radiodagbok. Straffbestämmelserna i 20 
kap. tillämpas inte på körjournal och radiodagbok. Bestämmelser om dagböcker som anknyter 
till förhindrande av miljöförstöring och som ska föras på fartyg finns i miljöskyddslagen för 
sjöfarten (1672/2009).
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Skeppsdagbok och maskindagbok ska föras på fartyg i internationell fart med en bruttodräk-
tighet på minst 500. Om bruttodräktigheten för fartyg i internationell fart understiger 500, kan 
det i stället för separat skeppsdagbok och maskindagbok föras en kombinerad skepps- och ma-
skindagbok. För fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet som understiger 100 kan 
det i stället för ovan nämnda dagböcker föras körjournal.

På fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på minst 300, eller som transporterar minst 
100 passagerare, ska det föras en kombinerad skepps- och maskindagbok eller separat skepps-
dagbok och maskindagbok. Om resan mellan hamnarna varar högst 20 minuter, kan det på far-
tyget i stället för ovan nämnda dagböcker föras körjournal. På fartyg i inrikes fart med en brut-
todräktighet på minst 150 men under 300 ska åtminstone körjournal föras.

På fiskefartyg vars längd är minst 24 meter ska det föras en kombinerad skepps- och ma-
skindagbok eller separat skeppsdagbok och maskindagbok. På fiskefartyg vars längd är minst 
15 meter men under 24 meter ska det föras dagbok för fiskefartyg.

På fartyg som enligt internationella överenskommelser eller Transport- och kommunikat-
ionsverkets föreskrifter ska utrustas med radioutrustning ska det föras radiodagbok.

2 §

Dagbokens form och bevarande av uppgifter

Dagbok förs med ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt elektroniskt system 
eller manuellt. En elektronisk dagbok kan kombineras med en radiodagbok, lastdagbok, olje-
dagbok, avfallsdagbok eller annan motsvarande dagbok som förs på fartyget.

Vid hantering av uppgifter som ska föras in i dagboken ska tillgängligheten till och använd-
barheten för uppgifterna säkerställas. Uppgifterna ska bevaras enhetliga och oförändrade un-
der hela deras bevaringstid. Bevaringen av elektroniska dagböcker ska säkerställas på ett be-
tryggande sätt som förhindrar att uppgifter som förts in i dagboken försvinner eller förstörs till 
följd av elavbrott eller något annat tekniskt fel.

Redaren ansvarar för att dagböckerna bevaras. De anteckningar som har gjorts i en dagbok 
ska bevaras i minst tre år från den senaste anteckningen. Bilagor till dagböcker ska bevaras i 
minst tre år räknat från datumet i bilagan. Om en rättegång har inletts inom nämnda tid till 
följd av en händelse som har antecknats i dagboken, ska dagboken bevaras tills avgörandet i 
ärendet har vunnit laga kraft.

Tillverkaren av ett system för elektroniska dagböcker ska ansöka om godkännande för sy-
stemet hos Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda närmare föreskrifter om dagböckers form och bevarande av uppgifter samt om förut-
sättningarna för godkännande av system för elektroniska dagböcker i enlighet med de krav 
som fastställts i internationella konventioner.

3 §

Förande av dagbok

Fartygets befälhavare ska se till att sådan dagbok som avses i 1 § förs på fartyget. Dagbok 
förs av den besättningsmedlem som ansvarar för vakthållningen. Dagbok ska föras på farty-
gets arbetsspråk eller på engelska.

Anteckningarna i dagboken ska göras i kronologisk ordning för varje vakt. Den som för 
dagbok ska bekräfta sina anteckningar i dagboken genom sitt godkännande. Fartygets befälha-
vare ska också godkänna dagboksanteckningarna, med undantag för anteckningarna i maskin-
dagboken som ska godkännas av fartygets maskinchef.

Anteckningar i dagboken eller bilagor till dagboken får inte raderas eller göras otydliga. Den 
som för dagbok ska korrigera sina felaktiga anteckningar med en ny anteckning vid den aktu-
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ella punkten i dagboken eller i dess bilaga eller genom att vid sidan av en felaktig bilaga till-
foga en korrekt bilaga. Av en korrigering i dagboken eller dess bilaga ska det framgå tidpunkt 
och innehåll för korrigeringen och vem som utfört den.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda närmare föreskrifter om förande av dag-
bok samt om de anteckningar som ska göras i dagboken och om godkännande av dem.

4 §

Uppgifter som ska föras in i dagboken

I en skeppsdagbok ska det föras in uppgifter om vad som sker på fartyget under resan och i 
hamnen. I dagboken ska det dessutom föras in uppgifter som kan vara till nytta för redaren, 
lastägaren, försäkringsgivaren eller någon annan vars rättigheter kan påverkas av händelser 
under resan.

I en maskindagbok ska det föras in uppgifter om maskineriets drift och bränslemängden på 
fartyget.

I en kombinerad skepps- och maskindagbok, körjournal samt dagbok för fiskefartyg ska det, 
i den omfattning som krävs för respektive dagbok, föras in motsvarande uppgifter som enligt 1 
och 2 mom. ska föras in i en skeppsdagbok och maskindagbok.

I en radiodagbok ska det föras in uppgifter om all nödtrafik, iltrafik och varningstrafik samt 
om andra händelser som har anknytning till radiotrafiken.

Till den del som det i de uppgifter som ska föras in i en dagbok ingår personuppgifter till-
lämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska föras in i dagböcker och om bilagor till dagböcker.

6 §

Skyldighet att avge sjöförklaring

Befälhavaren på ett finskt fartyg ska avge sjöförklaring
1) när någon, medan fartyget var på väg, i samband med fartygets drift har eller kan antas ha 

avlidit eller fått en svår kroppsskada,
2) när i annat fall i samband med fartygets drift någon ombordanställd eller någon annan, 

som följer med fartyget har eller kan antas ha avlidit eller fått en svår kroppsskada,
3) när någon har avlidit ombord,
4) när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord,
5) när fartyget har sammanstött med annat fartyg eller stött på grund,
6) när fartyget har övergetts till sjöss,
7) när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har uppkommit eller kan an-

tas ha uppkommit antingen på fartyget eller, medan fartyget var på väg, på egendom utanför 
fartyget, eller

8) när brand, explosion eller förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.
Sjöförklaring ska avges för ett finskt fartyg också med anledning av en händelse som har in-

träffat eller kan antas ha inträffat i samband med fartygets drift, om Transport- och kommuni-
kationsverket förordnar det eller befälhavaren eller redaren begär det, eller då det är fråga om 
skada på gods som är av någon betydelse och lastägaren eller lastförsäkringsgivaren begär om 
sjöförklaring.
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Förordnar Transport- och kommunikationsverket eller begär lastägaren eller lastförsäkrings-
givaren att sjöförklaring ska avges, ska meddelande om detta ges till befälhavaren eller reda-
ren, som ska göra anmälan enligt 7 § 2 mom.

Bestämmelser om undantag från skyldigheten att avge sjöförklaring i vissa fall finns i 11 § 2 
mom. och 14 § 2 mom.

7 §

Avgivande och uppskjutande av sjöförklaring och befälhavarens anmälningsplikt

En sjöförklaring avges inför en sjörättsdomstol enligt 21 kap. 1 § för den ort där händelsen 
har inträffat eller dit fartyget eller befälhavaren först anländer. En sjöförklaring får dock upp-
skjutas till dess fartyget anlöper en annan hamn, om avsevärd besparing i kostnader för farty-
get eller andra väsentliga fördelar därigenom kan uppnås utan att syftet med sjöförklaringen 
åsidosätts. Befälhavaren eller redaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Transport- och 
kommunikationsverket om ett sådant uppskov och anledningen till detta.

Befälhavaren ska så snart som möjligt själv eller genom ombud anmäla sig hos behörig sjö-
rättsdomstol enligt 1 mom. eller dess ordförande för att avge sjöförklaringen. Anmälan ska 
vara skriftlig och till den ska fogas en avskrift av den rapport som avses i 8 § och uppgift om 
hela besättningen och de personer som antas kunna lämna upplysningar i saken, samt om möj-
ligt om alla dem som saken kan angå eller deras ombud.

I Danmark, Norge och Sverige avges sjöförklaring för finskt fartyg inför en domstol som är 
behörig enligt det landets lag. I övrigt avges sjöförklaring utomlands till sådan finsk beskick-
ning som enligt bemyndigande av utrikesministeriet har behörighet att motta den. Om det 
lämpligen kan ske ska vid sjöförklaringen delta två av beskickningen tillkallade, i sjöfart kun-
niga personer, helst finska, danska, norska eller svenska medborgare, mot vilka inte finns jäv 
som gäller mot domare. På en ort där behörig finsk beskickning inte finns, får sjöförklaring 
avges inför dansk, norsk eller svensk utlandsmyndighet som enligt sitt hemlands lag får ta 
emot en sådan förklaring.

Har en sjöförklaring avgetts utomlands eller har undersökning av orsaken till olyckan verk-
ställts av en utländsk myndighet, ska befälhavaren se till att en av behörig myndighet styrkt 
avskrift av protokollet som uppgjorts vid förrättningen skickas till Transport- och kommuni-
kationsverket och Olycksutredningscentralen.

Har fartyg försvunnit eller förolyckats utan att någon blivit räddad, ska undersökning med 
anledning av händelsen utföras på fartygets hemort, om inte Transport- och kommunikations-
verket bestämmer att undersökningen hålls på någon annan ort.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av bestämmelserna om sjöförklaring utfärdas ge-
nom förordning.

8 §

Skriftlig rapport för sjöförklaring

Fartygets befälhavare ska, i sådana fall som avses i 6 §, utan dröjsmål för sjöförklaring avge 
skriftlig rapport om händelsen till Transport- och kommunikationsverket eller, om fartyget är 
utomlands, till närmaste i 7 § 3 mom. avsedda finska beskickning i utlandet.

Skriftlig rapport som gäller sammanstötning med ett annat fartyg får inte delges motparten 
förrän sjöförklaring med anledning av händelsen tas upp till behandling av rätten eller någon 
annan behörig myndighet.

En finsk beskickning i utlandet som har tagit emot en skriftlig rapport som avses i denna pa-
ragraf ska, så snart behovet av rapporten upphört, utan dröjsmål skicka den till Transport- och 
kommunikationsverket.
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Transport- och kommunikationsverket kan utfärda närmare föreskrifter om den skriftliga 
rapport som avses i denna paragraf och om dess innehåll.

9 §

Bestämmande av sammanträde för avgivande av sjöförklaring

När anmälan om avgivande av sjöförklaring har gjorts enligt 7 § ska sjörättsdomstolen, om 
möjligt enligt befälhavarens önskan, sätta ut tiden för sammanträdet för upptagande av sjöför-
klaring inför rätta och förelägga befälhavaren att därvid visa upp fartygets dagböcker och 
kladdar till dem i original där sådana förts och de finns i behåll, och även andra handlingar el-
ler föremål som kan ge upplysning i saken, samt i fråga om hörande anmäla för rätten de per-
soner som antas bäst kunna lämna upplysning i saken. Tiden för sammanträdet ska kungöras 
på rättens anslagstavla eller, om det kan ske utan dröjsmål, genom särskilt meddelande anmä-
las till de personer som saken kan angå eller deras ombud på orten samt Transport- och kom-
munikationsverket och allmänna åklagaren.

Ett föreläggande som avses i 1 mom. får, om det prövas nödvändigt, förenas med vite.
De sakkunniga ska utan dröjsmål underrättas om anmälan till upptagande av sjöförklaring. 

De ska ta del av de handlingar som har fogats till anmälan samt, om det finns tid för det, för 
sjörättsdomstolen före sammanträdet ange de frågor som bör utredas från sjöteknisk, maskin-
teknisk eller annan synpunkt med hänsyn till olyckans art. 

11 §

Sjöförklaring vid fartygs sammanstötning

Om sjöförklaringen gäller en sammanstötning med ett annat fartyg, får sjörättsdomstolen 
bevilja uppskov med denna, om sjöförklaringen därigenom kan hållas samtidigt med sjöför-
klaringen eller motsvarande utredning beträffande det andra fartyget. Ett sådant uppskov får 
inte beviljas för längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt. Om syftet med uppskovet 
inte kan uppnås, ska rätten, om befälhavaren eller redaren för det fartyg, för vilket sjöförkla-
ring först avges begär det och synnerliga skäl inte talar mot det, förordna att sjöförklaringen 
helt eller delvis ska hållas inom stängda dörrar och att därvid andra än redaren och allmänna 
åklagaren samt Transport- och kommunikationsverkets representant, Tullen och en represen-
tant för Olycksutredningscentralen inte får närvara.

Om en sammanstötning har skett med ett utländskt fartyg för vilket någon utredning som 
motsvarar sjöförklaringen inte verkställs, är en sjöförklaring inte nödvändig om inte Trans-
port- och kommunikationsverket bestämmer något annat.

12 §

Mottagande av sjöförklaring i vissa fall

I fråga om fartyg med hemort i Danmark, Norge eller Sverige ska behörig finsk domstol 
uppta sjöförklaring när befälhavaren eller fartygets redare eller en behörig myndighet i farty-
gets hemland anser det vara nödvändigt. Beträffande annat utländskt fartyg upptas sjöförkla-
ring i ett sådant fall, när det finns skäl till det.

Om Transport- och kommunikationsverket anser att en utredning av en händelse som har in-
träffat i samband med ett utländskt fartygs drift är nödvändig ur sjösäkerhetssynpunkt och be-
finner sig fartyget i en finsk hamn, får Transport- och kommunikationsverket förordna att sjö-
förklaring ska hållas.
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Om en myndighet som avses i 1 mom. anser att en sjöförklaring är nödvändig eller om 
Transport- och kommunikationsverket förordnar att en sjöförklaring ska hållas, ska befälhava-
ren eller redaren underrättas om detta. En sjöförklaring hålls på anmälan av endera av dem en-
ligt 7 § 2 mom.

13 §

Sjöförklaring vid finsk beskickning

Vad som i 10–12 § föreskrivs om sjöförklaring vid domstol gäller i tillämpliga delar sjöför-
klaring inför en finsk beskickning. Beskickningen får dock inte uppta ed eller försäkran eller 
utsätta vite.

Ett utdrag ur protokollet som uppgjorts vid behandlingen av sjöförklaringen ska skickas till 
Transport- och kommunikationsverket utan avgift. Ett protokollsutdrag ges på begäran åt reda-
ren eller befälhavaren. 

14 §

Komplettering av sjöförklaring och beslut om att sådan inte ska avges

Om en sjöförklaring anses vara ofullständig i något avseende, får Transport- och kommuni-
kationsverket förordna att den ska kompletteras. Bestämmelserna i 6 § 3 mom. och 7 § har 
motsvarande tillämpning.

Om en tillfredsställande utredning om en händelse som avses i 6 § finns eller kan väntas bli 
tillgänglig på något annat sätt, får Transport- och kommunikationsverket godkänna att en sjö-
förklaring inte hålls eller att den uppskjuts i avvaktan på en sådan utredning.

15 §

Rapporter till Transport- och kommunikationsverket om olyckor och tillbud i samband med 
fartygets drift

Fartygets befälhavare eller redare ska utan dröjsmål till Transport- och kommunikationsver-
ket rapportera olyckor och tillbud som denne får kännedom om att ha inträffat på finska fartyg 
i samband med fartygets drift.

Bestämmelser om sekretess för uppgifter som avses i 1 mom. finns i 24 § i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Bestämmelser om rapportering av olyckor och tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 
lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda närmare föreskrifter om avgivande av 
den rapport som avses i 1 mom. och om dess innehåll.

VI AVDELNINGEN

AVSLUTANDE STADGANDEN

23 kap.

Särskilda stadganden

3 §
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Behörig myndighet

Transport- och kommunikationsverket är den behöriga nationella myndighet som avses i In-
ternationella sjöfartsorganisationens konventioner och resolutioner, om inte något annat före-
skrivs i denna eller någon annan lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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59.

Lag

om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som an-
vänds för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

(1277/2007) 3 och 17 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 967/2008, 1317/2009 och 
940/2016 samt 17 § i lagarna 1317/2009, 940/2016 och ( / ), som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,
2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg,
2 a) specialfartyg ett fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet,
3) bogserbåt eller skjutbogserare ett lastfartyg som är avsett att utföra bogsering eller skjut-

bogsering och som huvudsakligen används för transport,
4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss, bogsering eller skjutbogsering 

samt sådan sjömätning som utförs av ett specialfartyg; bogsering och skjutbogsering som hu-
vudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren eller medlemmarna i besätt-
ningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett 
fartyg för det fartygets behov, och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksam-
hetstid under ett kalenderår går i sjöfart mellan finska och utländska hamnar eller utanför Fin-
lands territorialvatten, inbegripet trafik genom Saima kanal,

6 a) fartyg som huvudsakligen går i inrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verk-
samhetstid under ett kalenderår går i sjöfart på Finlands territorialvatten mellan finska hamnar,

7) stödår ett kalenderår,
8) stödmyndighet Transport- och kommunikationsverket,
9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg för 

vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras,
10) verksamhetstid den del av kalenderåret då fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsför-

teckningen, med undantag av de tider då fartyget har legat i docka eller i hamn obemannat.

17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången 
till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna 
lag få behövliga uppgifter om löner för arbete till sjöss,
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2) av Sjömanspensionskassan för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i 
denna lag få uppgifterna per fartyg om de pensionsförsäkringsavgifter som betalats till Sjö-
manspensionskassan,

3) av Tullen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgif-
ter om fartygens rutter,

4) av Transport- och kommunikationsverket för utredning och kontroll av förutsättningarna 
för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd enligt denna lag få upp-
gifter om fartygs besiktning och bemanning och om registeranteckningar som gäller fartygen.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten via en teknisk 
anslutning ur de datasystem med uppgifter av detta slag som Transport- och kommunikations-
verket har.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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60.

Lag

om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 139 §, sådan den lyder i lagarna 296/2015 

och ( / ), som följer:

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensionsskydd ska arbetsgivaren anmäla sina identifierings-
uppgifter till pensionskassan och göra en månadsanmälan till pensionskassan separat för var 
och en av de arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under kalendermånaden. Må-
nadsanmälan till pensionskassan ska göras senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden 
efter arbetsmånaden och i anmälan ska i enlighet med pensionskassans anmälningsförfarande 
uppges

1) arbetstagarens namn och personbeteckning,
2) arbetstagarens arbetsinkomst under kalendermånaden,
3) arbetstagarens antal dagar i kalendermånaden enligt 224 a § som ska beaktas vid beräk-

ningen av tjänstgöringstiden, och
4) arbetstagarens tjänsteställning i Transport- och kommunikationsverkets trafik- och trans-

portregister vid utgången av kalendermånaden.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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61.

Lag

om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 4, 14 och 24 §, sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i 

lagarna 1660/2009, 752/2014 och ( / ), 14 § delvis ändrad i lagarna 597/2005, 1250/2005, 
1660/2009, 429/2014, 752/2014, 865/2014, ( / ) och ( / ) samt 24 § i lagarna 1660/2009 och ( / 
), som följer: 

4 §

Övriga myndigheter och aktörer som deltar i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, det lokala räddningsväsendet som avses i 
räddningslagen (379/2011), Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, polisen, 
försvarsmakten, social- och hälsovårdsmyndigheterna, Tullen och miljömyndigheterna (övriga 
sjöräddningsmyndigheter) är utöver Gränsbevakningsväsendet skyldiga att utan ersättning 
delta i uppgifter inom sjöräddningstjänsten, om det är motiverat med tanke på de uppgifter 
som ingår i deras verksamhetsområden eller om det är behövligt med beaktande av hur allvar-
ligt det kritiska läget är eller dess särskilda karaktär, och utförandet av uppgiften inte avsevärt 
äventyrar myndighetens utförande av någon annan viktig lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheterna har följande uppgifter inom sjöräddningstjänsten:
1) Nödcentralsverket deltar, enligt vad som avtalas separat, i alarmeringen av efterspanings-

och räddningsenheter och av personal som deltar i uppgifter inom sjöräddningstjänsten,
2) Transport- och kommunikationsverket ansvarar för fartygssäkerheten och utvecklandet av 

den samt ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbevakningsväsendets 
förfogande,

3) Meteorologiska institutet ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbe-
vakningsväsendets förfogande och tillhandahåller för Gränsbevakningsväsendet de väder- och 
havstjänster som sjöräddningstjänsten behöver,

4) Trafikledsverket ansvarar för transportnätet och utvecklingen av det samt ordnandet av 
den fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005), tillställer 
Gränsbevakningsväsendet en uppdaterad marin lägesbild över fartygstrafiken och verkställer 
med hjälp av leverantören av fartygstrafikservice Gränsbevakningsväsendets beslut om far-
tygstrafiken samt deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten genom att ställa personal 
och materiel till förfogande,

5) det lokala räddningsväsendet, polisen och Tullen deltar i efterspanings- och räddnings-
verksamheten genom att ställa personal och materiel till förfogande; det lokala räddningsvä-
sendet deltar i den specialutbildade insatsstyrkan till sjöss om det regionala räddningsväsendet 
och Gränsbevakningsväsendet särskilt har avtalat om detta,

6) försvarsmakten övervakar, i samband med övervakningen av den territoriella integriteten, 
havsområdet för att upptäcka och lokalisera olyckor och kritiska lägen samt deltar i efterspa-
nings- och räddningsverksamheten genom att ställa sin särskilda sakkunskap, personal och 
materiel till förfogande,

7) social- och hälsovårdsmyndigheterna svarar för organisering av akutvårdstjänsten och för 
tillhandahållandet av telemedicinsk rådgivning,
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8) miljömyndigheterna svarar tillsammans med andra myndigheter för organisering av be-
kämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor i samband med sjöolyckor, en-
ligt vad som närmare bestäms i lagstiftningen om bekämpning av oljeskador, och ställer sak-
kunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbevakningsväsendets förfogande.

En leverantör av flygtrafikledningstjänster enligt luftfartslagen (864/2014) samt en leveran-
tör av fartygstrafikservice ska till den del de har ändamålsenlig sakkunskap, personal och ma-
teriel inom sitt verksamhetsområde utan ersättning delta i utvecklandet av samarbetet inom 
sjöräddningstjänsten, i upprätthållandet av beredskapen inom sjöräddningstjänsten samt i ef-
terspanings- och räddningsverksamheten. Om det mer detaljerade innehållet i samarbetet kan 
avtalas närmare genom ett avtal mellan Gränsbevakningsväsendet och leverantören av flygtra-
fikledningstjänster samt Gränsbevakningsväsendet och leverantören av fartygstrafikservice.

Andra än ovan avsedda statliga myndigheter, bolag och inrättningar ställer utan ersättning 
på begäran sin sakkunskap, personal och materiel till Gränsbevakningsväsendets och övriga 
sjöräddningsmyndigheters förfogande till den del det behövs för beredskapsplaneringen och i 
kritiska lägen.

14 §

Rätt att få uppgifter av myndigheter samt av leverantörer av fartygstrafikservice och flygtra-
fikledningstjänster

Gränsbevakningsväsendet har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt av övriga 
sjöräddningsmyndigheter få uppgifter som behövs i planeringen av sjöräddningstjänsten och 
som gäller den nämnda myndighetens aktionsberedskap och placering samt beredskaps-, iden-
tifierings- och kontaktuppgifter i fråga om personalen. Gränsbevakningsväsendet har rätt att få 
motsvarande uppgifter av leverantören av fartygstrafikservice och av leverantören av flygtra-
fikledningstjänster samt rätt att överlåta uppgifter till leverantören av fartygstrafikservice och 
leverantören av flygtrafikledningstjänster.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få följande 
uppgifter som behövs för planeringen av sjöräddningstjänstens beredskap samt i kritiska lägen 
för att utföra uppgifter inom sjöräddningstjänsten:

1) uppgifter om fordon och deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportregister 
som förs av Transport- och kommunikationsverket och ur det fordonsregister som förs av 
Ålands landskapsregering,

2) uppgifter om nödmeddelanden och kritiska lägen ur nödcentralsdatasystemet, inbegripet 
polisens uppdragsregister, behövliga uppgifter med tanke på en persons egen säkerhet eller
säkerheten i arbetet samt beredskaps- och positionsuppgifter om de myndighetsenheter som är 
verksamma till havs,

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och innehavare av luftfartyg ur det trafik- och trans-
portregister som förs av Transport- och kommunikationsverket och ur registret över luftfartens 
automatiska nödradiosändare som förs av Transport- och kommunikationsverket,

4) uppgifter om fartyg samt fartygs- och godstrafik av de kommunala hamnverken,
5) uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare och innehavare samt fartygens verksamhet av 

fiskerimyndigheterna,
6) uppgifter om båtar samt båtarnas ägare och innehavare ur det trafik- och transportregister 

som förs av Transport- och kommunikationsverket och ur det fritidsbåtsregister som förs av 
registermyndigheten i landskapet Åland,

7) uppgifter om fartyg och deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportregister 
som förs av Transport- och kommunikationsverket och ur det fartygsregister som förs av Sta-
tens ämbetsverk på Åland,
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8) uppgifter om fartygstrafiken ur det fartygstrafikservicesystem som förvaltas av leverantö-
ren av fartygstrafikservice och uppgifter om luftfartygstrafiken av leverantören av flygtrafik-
ledningstjänster samt uppgifter om övervakningen av havsområdet från försvarsmakten,

9) uppgifter om radioanläggningars läge av Transport- och kommunikationsverket och upp-
gifter om radioanläggningar och deras ägare och innehavare ur registret över radiotillstånd,

10) uppgifter om fartygs- och godstrafiken ur Tullens datasystem samt behövliga uppgifter 
med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet,

11) de uppgifter från Befolkningsregistercentralen som avses i 13–17 § i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

12) behövliga uppgifter ur polisens personregister med tanke på en persons egen säkerhet el-
ler säkerheten i arbetet,

13) av Transport- och kommunikationsverket en uppdaterad marin lägesbild över fartygstra-
fiken..

Uppgifter i Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem, som avses i 3 § i 
lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005), kan i kri-
tiska lägen vid behov användas för organisering av efterspanings- och räddningsåtgärder.

24 §

Myndigheter som svarar för radiokommunikation i säkerhetssyfte inom sjöfarten

Utöver de uppgifter som anges i 3 § svarar Gränsbevakningsväsendet också för sjörädd-
ningstjänstens radiokommunikation i kritiska lägen och för upprätthållandet av beredskapen 
för den. Transport- och kommunikationsverket svarar för varningar och meddelanden som 
hänför sig till säkerheten inom sjöfarten och för nödradiotrafiken på Saimenområdet. Trans-
port- och kommunikationsverket ordnar det operativa upprätthållandet av systemet med var-
ningar och meddelanden som hänför sig till sjösäkerheten och till nödradiotrafiken på Sai-
menområdet antigen själv eller upphandlar det hos en leverantör av fartygstrafikservice.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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62.

Lag

om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 12 a §, sådan den lyder i lag 

1179/2016, som följer:

12 a §

Skatteförvaltningen och Tullen har rätt att för punktbeskattning av flygbensin och flygpetro-
leum och tillsynen över sådan punktbeskattning få behövlig information av Transport- och 
kommunikationsverket.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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63.

Lag

om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 4 och 98 § som följer:

4 §

Tillsynsmyndighet

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.
Tillsynsmyndighet när det gäller tryckbärande anordningar i fartyg är Transport- och kom-

munikationsverket. Säkerhets- och kemikalieverket utövar dock tillsyn över att CE-
märkningen på tryckbärande anordningar i fartyg överensstämmer med kraven.

Tillsynsmyndighet när det gäller militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anord-
ningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller för-
svarsmaktens besittning är försvarsmakten.

98 §

Besiktning av tryckbärande anordning

Tryckbärande anordningar i fartyg besiktas av tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett av Säkerhets-

och kemikalieverket i enlighet med 44 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om 
besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anord-
ningar i fartyg.

Ett godkänt klassificeringssällskap som auktoriserats av Transport- och kommunikations-
verket för register över tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg. Klassificeringssäll-
skapet ansvarar för de registerrelaterade uppgifter som avses i 77 § 1 mom. Transport- och 
kommunikationsverket för också motsvarande register över tryckbärande anordningar i fartyg 
som inte har klassificerats. I registret över tryckbärande anordningar antecknas för ett handels-
fartygs del de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. med undantag av namn på och personbe-
teckning för de driftsövervakare som avses i 4 punkten i det momentet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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64.

Lag

om ändring av räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räddningslagen (379/2011) 36, 36 b, 46, 89 och 89 a §, sådana de lyder, 36 § delvis 

ändrad i lag ( / ), 36 b, 46 och 89 a § i lag ( / ) samt 89 § i lagarna ( / ) och ( / ), som följer:

36 b §

Åtgärder som gäller ett fartyg och dess last

Om ett fartyg på finskt territorialvatten eller inom Finlands ekonomiska zon sjunker, stöter 
på grund, blir part i en sammanstötning, springer läck, får maskinfel eller annars råkar i en si-
tuation där risken för läckage av olja eller något annat skadligt ämne är uppenbar, kan Gräns-
bevakningsväsendet bestämma att det ska vidtas sådana räddningsåtgärder eller andra åtgärder 
för fartyget eller dess last som det anser nödvändiga för att förebygga eller begränsa förore-
ningen av vattnet. Innan åtgärder vidtas ska Gränsbevakningsväsendet diskutera läget med 
Transport- och kommunikationsverket samt höra den behöriga miljömyndigheten, om inte si-
tuationens brådskande natur kräver något annat. Gränsbevakningsväsendet ska dessutom dis-
kutera med fartygets ägare, med det bärgningsbolag som mottagit bärgningsuppdraget och 
med representanter för försäkringsgivarna, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om Gränsbevakningsväsendets rättigheter och skyldigheter 
tillämpas även på räddningsledaren, om en i 1 mom. avsedd incident som gäller fartyg inträf-
far på ett finskt insjöområde.

Befälhavaren på det fartyg som orsakat vattenföroreningen eller risken för den är skyldig att 
för förhindrande av de skadliga konsekvenserna lämna myndigheterna all assistans som kan 
krävas med hänsyn till omständigheterna.

46 §

Samarbete inom räddningsverksamheten

Statliga myndigheter, landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter samt deras in-
rättningar och affärsverk är skyldiga att under räddningsverkets ledning delta i planeringen av 
räddningsverksamheten på det sätt som föreskrivs i 47 § och att vid olyckor och tillbud handla 
så att räddningsverksamheten kan skötas effektivt.

I det syfte som föreskrivs i 1 mom. ska
1) nödcentralerna ta emot nödmeddelanden och förmedla meddelandena till behöriga enhet-

er samt vara sambandscentral för räddningsväsendet på det sätt som föreskrivs i lagen om 
nödcentralsverksamhet (692/2010),

2) Försvarsmakten delta i räddningsverksamheten genom att ställa materiel, personal och 
experttjänster som behövs för räddningsverksamheten till förfogande på det sätt som före-
skrivs i lagen om försvarsmakten (551/2007),
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3) Gränsbevakningsväsendet, utöver det som i övrigt föreskrivs i denna lag, delta i rädd-
ningsverksamheten genom att ställa materiel, personer och experttjänster till förfogande på det 
sätt som föreskrivs i gränsbevakningslagen (578/2005),

4) polisen svara för letandet efter försvunna på land och insjöområden, avspärrande av far-
liga områden och andra uppgifter som hänför sig till upprätthållande av ordning och säkerhet 
på olycksplatser,

5) social- och hälsovårdsmyndigheterna och inrättningarna inom förvaltningsområdet i fråga 
ordna prehospital akutsjukvård och svara för psykosocialt stöd samt underhåll och inkvarte-
ring av dem som råkat i nöd på grund av en olycka i enlighet med den arbetsfördelning som 
fastställts i författningarna om dem,

6) myndigheterna med ansvar för ordnandet av miljö- och hälsoskydd och inrättningarna 
inom förvaltningsområdet i fråga utföra uppgifter som gäller hälsoskydd för individen och 
dennes livsmiljö i enlighet med den arbetsfördelning som fastställts i författningarna om dem,

7) miljömyndigheterna, jord- och skogsbruksmyndigheterna och vattenhushållningsmyndig-
heterna samt inrättningarna inom förvaltningsområdena i fråga sörja för miljöskyddet, hante-
ringen av översvämningsrisker och dammsäkerheten i enlighet med den arbetsfördelning som 
fastställts i författningarna om dem,

8) de myndigheter som ansvarar för trafik- och kommunikationsfrågor och inrättningarna 
inom förvaltningsområdet i fråga svara för

a) förmedlingen av varningsmeddelanden från myndigheterna till befolkningen via de 
elektroniska massmedierna,

b) röjning av trafikleder,
c) samarbetsfrågorna gällande användningen av trafikleder vid utrymning,
d) anordnande av luftfartens efterspanings- och räddningstjänst på det sätt som föreskrivs i 

121 § i luftfartslagen,
9) Strålsäkerhetscentralen övervaka säkerheten vid användning av kärnenergi och strålning, 

säkerhets- och beredskapsarrangemangen och strålningsläget, upprätthålla den beredskap som 
dess uppgifter förutsätter med tanke på strålningssituationer som avviker från det normala, 
anmäla, varna för och rapportera om avvikande strålningssituationer, bedöma strålningsinci-
denters betydelse för säkerheten och ge rekommendationer om skyddsåtgärder,

10) Meteorologiska institutet förse de berörda myndigheterna med sådana väderrapporter, 
varningar, observationer och prognoser och sådana bedömningar om driftning för havsområ-
dena och av hur radioaktiva och andra farliga ämnen rör sig i atmosfären som behövs inom 
räddningsverksamheten och planeringen av den,

11) civiltjänstcentralen delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet enligt vad 
som särskilt föreskrivs eller bestäms om deltagandet,

12) ämbetsverk, inrättningar och affärsverk som ansvarar för statens olika verksamhetsom-
råden och de ämbetsverk, inrättningar och affärsverk som ansvarar för landskapets samt 
kommunens och samkommuners olika verksamhetsområden förbereda sig för och delta i 
räddningsverksamheten i enlighet med sina uppgiftsområden, sin inbördes uppgiftsfördelning 
och lagstiftningen om dem,

13) Finlands miljöcentral, Transport- och kommunikationsverket och Försvarsmakten delta i 
bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor så som närmare föreskrivs i 
denna eller någon annan lag.

Närmare bestämmelser om myndigheters, inrättningars och affärsverks samarbete inom 
räddningsverksamheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

89 § 

Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet och tillsynsuppgifter
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Oberoende av sekretessbestämmelserna har räddningsmyndigheten för att kunna utföra sina 
uppgifter enligt denna lag rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som behövs vid planeringen och 
fullgörandet av räddningsverksamheten och skötseln av för räddningsväsendet föreskrivna till-
synsuppgifter.

I detta syfte har räddningsmyndigheten, både för att sköta tillsynsuppgifter och för att pla-
nera och fullgöra räddningsverksamheten, rätt att

1) få uppgifter om geografiska datamängder som avses i lagen om en infrastruktur för geo-
grafisk information (421/2009),

2) få uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1 punkten,
b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2 punkten,
c) hemkommun och bostad där, tillfällig bostad samt sådana uppgifter om en fastighet, 

byggnad och lägenhet som specificerar personens hemkommun och bostad där enligt 13 § 1 
mom. 3 punkten,

d) av en person uppgett modersmål och kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,
e) av en person lämnad uppgift om postadress och andra kontaktuppgifter samt yrke enligt 

13 § 1 mom. 22 punkten,
f) uppgifter enligt 14 §,
g) uppgifter enligt 15 §,
h) beskrivningar av en lägenhet eller lokal och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2 punk-

ten,
k) besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3 punk-

ten,
3) få uppgifter om tillsynsobjekt ur Säkerhets- och kemikalieverkets register över tillsynsob-

jekt,
4) från polisen få uppgifter om anmälningar som gäller anordnandet av offentliga tillställ-

ningar enligt 14 § i lagen om sammankomster (530/1999),
5) från sjukvårdsdistrikten få uppgifter om koordinaterna och uppgiftskoderna för första in-

satsen och prehospital akutsjukvård, specificerade så att enskilda fysiska personer inte kan 
identifieras med hjälp av uppgifterna,

6) få sådana identifikationsuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet som avses i 4 
§ 1 mom. i företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

7) från Lantmäteriverket få uppgifter om fastighetsägare och deras kontaktinformation samt 
om fastigheters läge och specifikationsuppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt 3 § i lagen 
om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002),

8) från kommunens eller landskapets byggnadstillsynsmyndighet få uppgifter om bygglov 
enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen och åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen 
samt om ansökningar om sådana lov och tillstånd enligt 131 § i den lagen, på det sätt som 
överenskommits tillsammans med byggnadstillsynsmyndigheten,

9) få sådana arbetarskyddsuppgifter i 17 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet av-
sedda arbetarskyddsuppgifter ur nödcentralsdatasystemet som behövs för räddningsmyndig-
hetens säkerhet eller arbetarskyddet,

10) få uppgifter som avses i 90 § 3 mom.
Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av till-

synsuppgifter få
1) uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolk-

ningsregistercentralens certifikattjänster:
a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,
b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14 punkten,
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2) uppgifter av andra myndigheter om särskilda riskobjekt med tanke på förebyggandet av 
olyckor i det syfte som föreskrivs i 42 § 1 mom. i denna lag, specificerade så att enskilda fy-
siska personer inte kan identifieras med hjälp av uppgifterna.

Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för planeringen och 
fullgörandet av räddningsverksamheten 

1) från Transport- och kommunikationsverket få sådana uppgifter ur det trafik- och trans-
portregister som avses i V avd. i lagen om transportservice (320/2017) som är nödvändiga för 
att räddningsmyndigheten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter,

2) från teleföretag få uppgifter som behövs för lagstadgade uppgifter som avser upprätthål-
lande av räddningsverksamheten i enlighet med 323 § i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation (917/2014).

Rätten att få de uppgifter som avses ovan i denna paragraf gäller också uppgifter som läm-
nas genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form. 

Bestämmelserna i 1–4 mom. gäller inte i 83 § avsedda platser som ska hemlighållas. För-
svarsmakten ska dock lämna landskapets räddningsmyndighet och nödcentralen sådana upp-
gifter om platsen för ett räddningsuppdrag som krävs för att räddningsuppdraget ska kunna ut-
föras säkert och på tillbörligt sätt.

89 a § 

Rätt för den myndighet som leder räddningsverksamheten vid oljeskador och fartygskemikali-
eolyckor att få uppgifter

Den myndighet som leder räddningsverksamheten vid oljeskador och fartygskemikalieo-
lyckor har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av de myndigheter som deltar i el-
ler ger handräckning för räddningsverksamheten få uppgifter som behövs för planeringen av 
räddningsverksamheten och som gäller dessa myndigheters aktionsberedskap och beredskaps-, 
identifierings- och kontaktuppgifter för personalen samt sådana uppgifter om de register som 
avses i 91–94 § i räddningslagen som är nödvändiga för planeringen av räddningsverksamhet-
en.

I farliga situationer har den myndighet som leder räddningsverksamheten vid oljeskador och 
fartygskemikalieolyckor trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgifter som 
behövs för bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor enligt följande:

1) uppgifter om nödmeddelanden om skadan eller olyckan och uppgifter om farliga situat-
ioner ur nödcentralsdatasystemet,

2) uppgifter om fartyg samt fartygs- och godstrafik ur hamnverkens datasystem,
3) uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare och innehavare samt fartygens verksamhet av 

fiskerimyndigheterna,
4) uppgifter om båtar samt deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportregister 

som Transport- och kommunikationsverket för och det fritidsbåtsregister som registermyndig-
heten i landskapet Åland för,

5) uppgifter om fartyg och deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportregister 
som Transport- och kommunikationsverket för och det fartygsregister som Statens ämbetsverk 
på Åland för,

6) uppgifter om fartygstrafiken ur det fartygstrafikservicesystem som förvaltas av leverantö-
ren av fartygstrafikservice och uppgifter om övervakningen av havsområdet av Försvarsmak-
ten,

7) uppgifter om fartygs- och godstrafiken ur Tullens datasystem,
8) uppgifter om nödmeddelanden och farliga situationer ur Gränsbevakningsväsendets sjö-

räddningsregister, och
9) uppgifter om ägare och innehavare av fastigheter samt uppgifter om fastighetsindelningen 

ur Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.
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I farliga situationer har den myndighet som leder räddningsverksamheten vid oljeskador på 
land trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgifter som behövs för bekämp-
ningen av oljeskador enligt följande:

1) uppgifter om fartygs- och godstrafiken ur Tullens informationssystem,
2) uppgifter om arten av företagens verksamhet och mängderna farliga kemikalier och ex-

plosiva varor ur det register som avses i 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga 
kemikalier och explosiva varor och som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

3) uppgifter om ägare och innehavare av fastigheter samt uppgifter om fastighetsindelningen 
ur Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.

Uppgifterna får också lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.
_____________

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



639

65.

Lag

om ändring av 5 kap. 25 och 62 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 25 och 62 §, av dem 62 § sådan den lyder i lag 

931/2015, som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

25 §

Inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

För att förhindra brott får polisen med en teknisk anordning inhämta identifieringsuppgifter 
för teleadresser eller teleterminalutrustning, när det är fråga om brott för vilket det föreskrivna 
strängaste straffet är fängelse i minst ett år.

För inhämtande av de uppgifter som avses i 1 mom. får polisen bara använda sådana tek-
niska anordningar som endast kan användas för identifiering av teleadresser och teleterminal-
utrustningar. Transport- och kommunikationsverket ska kontrollera att de tekniska anordning-
arna uppfyller kraven enligt detta moment och att de inte på grund av sina egenskaper orsakar 
skadliga störningar i ett allmänt kommunikationsnäts anordningar eller tjänster.

Beslut om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser och teleterminalutrustning 
fattas av en anhållningsberättigad polisman.

62 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats 
av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter, så 
som föreskrivs i 299 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Be-
slut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid polismyndigheten som utfört åtgärden i 
fråga.

Omprövning av beslutet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lag om rättegång i förvaltningsären-
den ( / ). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolen ska ge Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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66.

Lag

om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 11, 13–15, 18, 23, 23 a, 25, 26 och 29–32 §,
av dem 11, 14, 15 och 29 § sådana de lyder delvis ändrad i lag 1326/2009, 13, 30 och 31 § 

sådana de lyder i lag 1326/2009, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1326/2009 och ( 
/ ), 19 och 23 a § sådana de lyder i lagar 940/2015 och ( / ), 22, 23 § sådana de lyder i lag 
940/2015, 25 § sådan den lyder i lag 45/2018, 26 § sådan den lyder i lag 386/2014 samt 32 § 
sådan den lyder i lag 727/2017, som följer:

11 §

Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 9 § 1 mom. 
6 eller 7 punkten kan bränsleavgift betalas på förhand innan en sådan transport inleds som 
förutsätter användning av accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens belopp är 5 euro per 
dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand ska betalas in på Transport- och kommunikationsver-
kets bankkonto. I samband med betalningen ska uppges fordonets registreringstecken samt 
den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift ska medföras i fordo-
net under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand betraktas 
som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle 
inleds.

13 §

Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften 
är betald. Transport- och kommunikationsverket eller Statens ämbetsverk på Åland kan dock 
tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för betalningen av 
bränsleavgiften.

14 §

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften ska betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet. Om bränsleavgiften 
inte har betalts inom utsatt tid, tas förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige enligt grunderna 
i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bränsleavgiften ska betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar 
emot betalningar, enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I 
samband med betalningen av bränsleavgiften ska inbetalningskortets referensnummer anges.
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Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåmin-
nelse om bränsleavgift som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, 
om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 §

Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Transport- och kommunikationsverket. I fråga om 
fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar Statens ämbetsverk på 
Åland de uppgifter som ankommer på Transport- och kommunikationsverket. Transport- och 
kommunikationsverket behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda ärenden om bräns-
leavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad för eller betalningsuppskov med bränsleavgift som 
gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt förhandsavgöranden som gäller for-
don som är registrerade i landskapet Åland.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av polis-, gränsbevaknings- och tullmyn-
digheterna. Representanter för polis-, gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har rätt att ut-
föra sådana kontroller av flytande bränsle och fordon som är nödvändiga för att utreda vilket 
slags bränsle som används i ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, ska tillsyns-
myndigheten anmäla detta till Transport- och kommunikationsverket respektive Statens äm-
betsverk på Åland för påförande av bränsleavgift.

18 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är offentliga med undantag av ansökningar om avgifts-
lättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med 
tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om bränsleavgift och betalnings-
skyldighet tillämpas även bestämmelserna i 20 § i lagen om fordonstrafikregistret.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon 
inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

19 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om till-
lämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken 
det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas för en tid 
om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunder-
na för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande verkan 
iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 23 
§ av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ). Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatte-
ombud. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och be-
slutet får inte heller överklagas genom besvär.
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20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp eller har återbe-
talts till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan bränsleavgiften rättas 
inom fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats 
eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får Transport- och kommunikationsverkets beslut som 
gäller ändring av bränsleavgift rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att 
söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Transport- och kommunikationsverkets skatteombud har rätt att 
hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den tid 
som föreskrivs i 23 §.

21 §

Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebiterad 
eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller hand-
ling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kommunikations-
verket den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.

Innan efterdebitering verkställs ska den avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i 
saken. Efterdebitering verkställs senast fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften de-
biterades.

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket inom den tid som anges i 20 § rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

23 §

Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras hos 
den myndighet som har fattat beslutet. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller 
någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften 
debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften 
fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är tidsfris-
ten sex månader från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt 

förvaltningslagen (434/2003).

23 a §
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Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller nå-
gon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Besvärstiden för den skattskyldige och andra parter är fem år från utgången av det år då 
bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av 
bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteom-
budet är besvärstiden sex månader från det att skattebeslutet fattades.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om av-
görande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller 
av någon annan part avgöras utan att Transport- och kommunikationsverkets skatteombud 
hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om 
ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

25 §

Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts på grund av ändringssökande eller rättelse, ska till
vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från avgiftsbetalnings-
dagen till återbetalningsdagen enligt 32 § i lagen om skatteuppbörd. Om bränsleavgift med an-
ledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Transport- och kommuni-
kationsverket in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förse-
ningsränta.

26 §

Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Transport- och 
kommunikationsverkets skatteombud.

Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs och delges beslut genom att skat-
teombudet ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för dessa.

29 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det 
betalda beloppet från Transport- och kommunikationsverket. Som misstag betraktas inte att 
skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omstän-
digheter där detta syfte kan anses vara uppenbart. 

Om två eller flera har betalt bränsleavgift för ett och samma fordon, återbetalas den över-
skjutande delen av bränsleavgiften på ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas inte som grundlös prestation.

30 §

Befrielse från bränsleavgift
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Transport- och kommunikationsverket har rätt att på grund av fordonets stora omfång eller 
få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de vill-
kor som verket bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befrielse kan be-
viljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och for-
donet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till 
dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor 
som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta 
samt ränta som ska betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett ärende av principiell betydelse.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov 
med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer. Finansmi-
nisteriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.

32 §

Straffbestämmelser

En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vilket 
bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, ska för bränsleavgiftsförseelse dömas till 
böter. För bränsleavgiftsförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett fordon dö-
mas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan.

Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal 
och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan på-
föras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet 
till Transport- och kommunikationsverket.

På lagstridigt undandragande av bränsleavgift och på försök därtill tillämpas inte bestäm-
melserna i 29 kap. 1–3 § i strafflagen, om en straffrättslig påföljd skulle bestämmas för samma 
person för vilken en administrativ påföljd av straffkaraktär har bestämts eller skulle kunna be-
stämmas eller för vilken personen kan bli ansvarig med stöd av bestämmelserna om skattean-
svar.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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67.

Lag

om ändring av postlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i postlagen (415/2011) 4, 5, 17, 18, 20, 22–24, 24 a, 25, 28–31, 33, 34, 37, 42, 43, 43 

a, 44, 48, 54, 55, 57–61, 65, 67, 67 a, 68–76, 79–82 och 84§, 
av dem 4, 5, 24 a, 43 a och 76 § sådana de lyder i lag 408/2016, 17, 18 och 67 a § sådana de 

lyder i lag 614/2017, 20, 23, 24, 44, 69 och 82 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
408/2016, 30 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1219/2015, 37 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lagarna 408/2016 och 614/2017, 43 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
614/2017 samt 80 § sådan den lyder i lagarna 1000/2015 och 408/2016, som följer:

4 §

Anmälningsförfarande

Postföretag ska göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket innan verksam-
heten inleds.

En anmälan ska innehålla företagets företags- och organisationsnummer, adress och uppgif-
ter om kontaktpersoner samt en beskrivning av verksamheten. Beskrivningen bör åtminstone 
innehålla postföretagets verksamhetsområde och kundgrupp. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt om anmälning-
arnas form och om hur de ska lämnas in.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om förändringar i de 
anmälda uppgifterna och om avslutande av verksamheten.

Om ett postföretag inte längre, av någon orsak som inte kunnat förutses, kan tillhandahålla 
en kund tjänster enligt leveransvillkoren, ska företaget utan dröjsmål eller senast två veckor 
innan tjänsten upphör meddela sina kunder samt Transport- och kommunikationsverket att 
tjänsten upphör.

5 §

Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska föra en offentlig förteckning över anmälningar 
som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska ge ett postföretag som gjort en anmälan en be-
kräftelse på mottagandet av anmälan inom en vecka från det att anmälan tagits emot.

17 §

Insamling och utdelning

Brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna ska samlas in och delas ut 
fem vardagar i veckan, med undantag av söckenhelger, med iakttagande av kvalitetsnormen 
enligt 19 § för samhällsomfattande tjänster.
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På de av Transport- och kommunikationsverket fastställda områden där det inte på kommer-
siella villkor har ingåtts avtal om utdelning av prenumererade tidningar som utkommer minst 
fem gånger i veckan (nät för morgondistribution av tidningar), ska tillhandahållaren av sam-
hällsomfattande tjänster ordna utdelning fem dagar i veckan genom ett upphandlingsförfa-
rande. Bestämmelser om ordnande av upphandling finns i lagen om upphandling och koncess-
ion inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Transport- och 
kommunikationsverket ska årligen granska näten för morgondistribution av tidningar till de 
delar som ändringar gjorts i dem samt vid behov fastställa de ovan avsedda områdena på nytt.

Undantag från den insamlings- och utdelningsskyldighet som föreskrivs i 1 mom. får göras, 
om insamling eller utdelning av post förhindras av orsaker som beror på adressaten, lag, trafi-
kavbrott eller andra motsvarande oöverstigliga hinder som inte har kunnat beaktas vid postut-
delningen.

Avsändare ska ha möjlighet att på ett insamlingsställe som ligger på ett rimligt avstånd från 
bostaden lämna in de brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna för att 
transporteras av postföretaget.

Postpaket ska delas ut inom skälig tid med iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 §. Vid 
utdelning av försändelser som ska kvitteras och vid utdelning av postpaket kan ankomstavi 
användas.

18 §

Undantag från insamlings- och utdelningsfrekvensen

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har rätt att göra undantag från den in-
samlings- och utdelningsfrekvens som föreskrivs i 17 § om det är fråga om hushåll i svårtill-
gängliga skärgårds- eller ödemarksområden. Insamling och utdelning enligt 17 § ska för dessa 
hushåll ske åtminstone en gång i veckan. Undantaget får omfatta sammanlagt högst 1 000 
hushåll i hela landet.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska årligen lämna Transport- och 
kommunikationsverket uppgift om antalet hushåll som avses i 1 mom. och var de är belägna. 
Transport- och kommunikationsverket ska vid behov avgöra vilka hushåll som får omfattas av 
det undantag som gjorts från insamlings- och utdelningsfrekvensen.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska utan dröjsmål underrätta den adres-
sat som omfattas av undantaget när postpaket eller försändelser från en myndighet ankommer. 
Adressaten ska underrättas senast den tredje dagen från försändelsens ankomst, om adressaten 
är anträffbar per telefon, e-post eller på något annat sätt.

20 §

Säkerställande av språkliga rättigheter

Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster eller sådana företag som med stöd av avtal 
som ingåtts med en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster tillhandahåller kunderna 
dess tjänster ska i sin verksamhet

1) ge service på finska och svenska med iakttagande av vad som föreskrivs i språklagen, och
2) ge service på samiska med iakttagande av vad som föreskrivs i samiska språklagen.
Transport- och kommunikationsverket får ålägga ett annat postföretag än en tillhandahållare 

av samhällsomfattande tjänster en skyldighet enligt 1 mom. i sådana situationer där ingen 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster har ålagts.

22 §
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Utvärdering av marknaden

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet utvärdera marknaden för brev- och 
pakettjänster. Utbudet av tjänster på olika håll i landet ska då utredas så att Transport- och 
kommunikationsverket kan bedöma behovet av att ålägga skyldigheter att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster. På basis av utvärderingen av marknaden ska Transport- och kommu-
nikationsverket besluta om det för tryggande av de samhällsomfattande tjänsterna är behövligt 
att ålägga skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska både genom en i denna paragraf avsedd utvärde-
ring av marknaden och genom att följa marknaden mellan utvärderingarna följa tillhandahål-
landet av tjänster och de faktorer som enligt 23 § påverkar nödvändigheten att ålägga skyldig-
heter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

23 §

Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga ett eller flera postföretag 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, om bedömningen av marknaden vi-
sar det vara nödvändigt för tryggande av de samhällsomfattande tjänsterna. Beslutet ska 
grunda sig på principerna om öppenhet, proportionalitet och icke-diskriminering.

De samhällsomfattande tjänsterna ska anses vara tryggade, om
1) tjänster finns tillgängliga till alla delar för alla användare,
2) de tjänster som tillhandahålls är rimliga till sina priser och de tillhandahålls på rimliga 

och jämlika villkor, och
3) det på området finns sinsemellan konkurrerande företag som tillhandahåller motsvarande 

tjänster.
Transport- och kommunikationsverket ska vid åläggande av skyldighet att tillhandahålla 

samhällsomfattande tjänster fastställa
1) hurdana i 15 § avsedda tjänster postföretaget ska tillhandahålla, och
2) på vilket område tjänsterna ska tillhandahållas.
Genom beslut om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får olika postfö-

retag inte åläggas samma skyldigheter. Genom beslut om skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster får inte heller åläggas överlappande skyldigheter med bestämmelser-
na i denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller med annan lagstift-
ning.

24 §

Förutsättningarna för åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett postföretag en skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster.

Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska åläggas det företag som har 
de bästa förutsättningarna för det.

Ett postföretag kan genom ett beslut av Transport- och kommunikationsverket åläggas en 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster också på andra områden än det om-
råde som det i enlighet med 4 § har anmält till Transport- och kommunikationsverket eller 
åläggas att tillhandahålla också andra samhällsomfattande tjänster än de som företaget har till-
handahållit, om det med tanke på tryggandet av tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster är nödvändigt och åläggandet av skyldigheten inte är orimligt för postföretaget.
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24 a §

Operatorer utsedda av Världspostkonventionen

Transport- och kommunikationsverket ålägger en tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster eller ett annat postföretag en skyldighet att vara verksamt som en sådan utsedd opera-
tor som avses i Världspostkonventionen (FördrS 66/2015) och att iaktta avtalen i Världspost-
konventionen.

25 §

Ändring av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan ändra skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster på ansökan av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller 
med dennes medgivande. För att en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ska kunna ändras på ansökan av tillhandahållaren, ska tillhandahållaren visa att det av en sär-
skild orsak är nödvändigt.

Transport- och kommunikationsverket kan ändra skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster även annars om det i de faktorer som legat som grund för beslutet sker vä-
sentliga ändringar och ändringen av skyldigheten är nödvändig för tryggandet av de samhälls-
omfattande tjänsterna.

28 §

Användning av kostnadsredovisningssystem

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska använda ett kostnadsredovisnings-
system där det av de insamlade uppgifterna framgår om priserna för olika tjänster är rimliga 
och hur de förhåller sig till kostnaderna.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster får själv välja sitt kostnadsredovis-
ningssystem. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska upprätta en beskrivning 
av sitt kostnadsredovisningssystem för Transport- och kommunikationsverket av vilken fram-
går åtminstone huvudklasserna för kostnaderna och hur kostnaderna fördelas.

29 §

Fördelning av kostnaderna

I det kostnadsredovisningssystem som avses i 28 § ska den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster fördela kostnaderna så att

1) de kostnader som direkt kan hänföras till vissa tjänster eller produkter hänförs till de 
tjänsterna och produkterna,

2) de kostnader som inte direkt kan fördelas ska i första hand fördelas på basis av en direkt 
analys av deras ursprung eller, om detta inte är möjligt, på basis av påvisade samband med en 
annan kostnadsgrupp eller i förhållande till kostnader som kan hänföras till alla tjänster och 
produkter, och

3) de kostnader som inte kan hänföras i enlighet med punkt 1 och som behövs både för till-
handahållande av samhällsomfattande tjänster och för tillhandahållande av andra än samhälls-
omfattande tjänster hänförs genom tillämpning av samma kostnadsfaktorer både för de sam-
hällsomfattande tjänsterna och för andra tjänster.
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Närmare bestämmelser om fördelning av kostnader i enlighet med principerna i 1 mom. ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som 
ska samlas in genom kostnadsredovisningssystemet samt om beskrivningen av kostnadsredo-
visningssystemet. Föreskrifterna kan gälla

1) de uppgifter som är nödvändiga för att påvisa sambandet mellan kostnadsredovisningssy-
stemet och prissättningen,

2) innehållet i och formen av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet, samt
3) ingivande av beskrivningen av kostnadsredovisningssystemet till Transport- och kommu-

nikationsverket.

30 §

Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska välja en i revisionslagen 
(1141/2015) avsedd revisor för att granska kostnadsredovisningssystemet i samband med re-
visionen av företaget. Revisorn ska utarbeta en berättelse över granskningen. Den som tillhan-
dahåller samhällsomfattande tjänster ska ge in berättelsen till Transport- och kommunikat-
ionsverket före utgången av den augusti månad som följer på utgången av tillhandahållarens 
räkenskapsperiod.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
och vilket material revisorns berättelse ska innehålla. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det granskade företaget och sättet för granskning,
2) det material som varit föremål för granskningsskyldigheten,
3) kriterier genom vilka det kan konstateras om företagets verksamhet motsvarar de skyldig-

heter som det ålagts i fråga om kostnadsredovisningssystemet, samt
4) det material som ska bifogas revisorns berättelse.
Transport- och kommunikationsverket ska årligen publicera en berättelse om hur kostnads-

redovisningssystemen iakttas i företagen.

31 §

Skyldighet att redogöra för prissättning samt kostnadsredovisning

Transport- och kommunikationsverket är inte när det utövar tillsyn över prissättningens la-
genlighet skyldigt att i sin bedömning iaktta de principer som den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster har följt i sin kostnadsredovisning. Tillhandahållaren av de samhälls-
omfattande tjänsterna är skyldig att visa att det pris som den tar ut för en produkt uppfyller de 
krav som föreskrivs i denna lag.

33 §

Kostnadsersättning till den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska av statsmedel få ersättning för den 
del av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster som för tillhandahållaren utgör en 
orimlig ekonomisk belastning med beaktande av

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens natur,
3) omsättningen av den verksamhet som företaget bedriver, och
4) andra omständigheter som är jämförbara med dem som avses i 1–3 punkten.
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Beslut om ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. fattas av kommunikationsministe-
riet på basis av en nettokostnadsberäkning som utarbetats av Transport- och kommunikations-
verket. De övriga postföretagen ska delta i kostnadsersättningarna till den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. Bestämmelser om hur den ersättning som de övriga postföreta-
gen ska betala bestäms och om grunderna för den utfärdas särskilt genom lag.

34 §

Ansökan om ersättning och beräkning av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

Ansökan om ersättning för de kostnader som avses i 33 § ska göras hos kommunikationsmi-
nisteriet. Ersättning betalas retroaktivt för högst ett år från det att yrkandet framställdes.

Kommunikationsministeriet ska begära att Transport- och kommunikationsverket beräknar 
nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster om en tillhandahållare av samhällsomfat-
tande tjänster kräver det och lägger fram sannolika grunder för att tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster utgör en orimlig ekonomisk belastning för den.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster är skyldig att ge Transport- och kom-
munikationsverket de uppgifter som behövs för att beräkna nettokostnaderna. Transport- och 
kommunikationsverket är inte skyldigt att använda de uppgifter som den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster gett eller iaktta de principer som tillhandahållaren använt vid 
kostnadsberäkningen.

37 §

Postnummersystemet

Transport- och kommunikationsverket ska se till att det finns ett postnummersystem för 
skötseln av postverksamheten. Det allmänna postnummersystemet är bundet till geografiska 
områden. Dessutom kan till enskilda kunders bruk ges postnummer som inte är bundna till 
geografiska områden. Ett postnummer är ett kännetecken som består av fem siffror som place-
ras före adressortens namn.

Transport- och kommunikationsverket ålägger tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster eller ett annat postföretag en skyldighet att förvalta postnummersystemet.

Det postföretag som förvaltar postnummersystemet ska hålla de uppgifter som postnummer-
systemet innehåller offentligt framlagda. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt i en användbar form 
så att de lätt kan laddas ner elektroniskt.

Information om ändringar i postnumren ska lämnas på ett effektivt sätt, senast två månader 
innan ändringen genomförs. Information om ändringen ska samtidigt lämnas i synnerhet till

1) de användare av posttjänster som ändringen gäller,
2) de kommuner som ändringen gäller,
3) de övriga postföretagen, och
4) förvaltaren av befolkningsdatasystemet, räddningsmyndigheterna samt Nödcentralsver-

ket.
Den tidsfrist som föreskrivs i 4 mom. tillämpas inte på ändringar som gäller endast enskilda 

adressathushåll eller postnummer som getts till en enskild kund och som inte är bundet vid det 
allmänna geografiska postnummersystemet.

42 §

Kontroll av posttjänsternas kvalitet
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Varje postföretag ska årligen publicera uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka dessutom 
ska framgå antalet klagomål och hur de har behandlats. Den undersökning som mäter hur den i 
19 § föreskrivna kvalitetsnormen uppfylls ska utföras av ett organ som är oberoende av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna och undersökningen ska skickas 
till Transport- och kommunikationsverket för kännedom.

43 §

Utdelning

Brevförsändelser till småhus ska bäras ut till en postlåda som med beaktande av de lokala 
förhållandena är belägen på ett rimligt avstånd från adressatens adressplats. Brevförsändelser 
som delas ut till bostadslägenheter i höghus ska bäras ut till de enskilda höghusens fastighets-
boxar eller till de enskilda lägenheternas brevinkast.

När beslut fattas om utdelningsstället kan avseende dessutom fästas vid lokala omständig-
heter eller adressatens personliga specialbehov som beror på ålder eller hälsotillstånd. Bland 
de personliga specialbehoven ska adressatens rörelsehinder eller minst 75 års ålder beaktas på 
det sätt som närmare anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter utfärdade 
med stöd av 48 §.

Ankomstavi får användas vid utdelning av försändelser som ska kvitteras och postpaket 
samt vid utdelning av försändelser som på grund av sin storlek inte lämpar sig för utdelning. 
Postföretaget har rätt att på överlåtelsedokumenten för brevförsändelser som ska kvitteras an-
teckna adressatens personbeteckning och den handling där personbeteckningen har kontrolle-
rats.

Adressaten kan mot en rimlig avgift ingå avtal med postföretaget om arrangemang som av-
viker från bestämmelserna i denna paragraf.

43 a §

Returnering av försändelser som utdelats felaktigt

Ett postföretag ska i varje kommun inom dess verksamhetsområde som det anmält till 
Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 4 § ordna en tjänst för returnering av 
försändelser som utdelats felaktigt.

44 §

Placering av postlådor

Placeringen av postlådor fastställs av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster 
för brevtjänster eller, om ingen skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster har 
ålagts, av ett annat postföretag genom beslut av Transport- och kommunikationsverket. Vid 
fastställandet av placeringen ska kraven i 43 och 45 § och de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 48 § beaktas.

En part som är missnöjd med placeringen av en postlåda kan föra ärendet till kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet för avgörande. Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjäns-
ter kan hos byggnadstillståndsmyndigheten begära ett avgörande i en meningsskiljaktighet 
som gäller placering av en postlåda, om adressaten inte placerar postlådan på det ställe som 
tillhandahållaren anger men inte bestrider ärendet.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska i sitt beslut beakta annan användning av stället 
i fråga, kraven för en ändamålsenlig postverksamhet samt kraven i 43 och 45 § och de före-
skrifter som har meddelats med stöd av 48 §.
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48 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter
1) om placering av anordningar och mindre konstruktioner som behövs för mottagning och 

utdelning av brevförsändelser, och
2) om hur lokala förhållanden eller adressatens personliga specialbehov som beror på minst 

75 års ålder, rörelsehinder eller hälsotillstånd ska beaktas i postutdelningen.

54 §

Postföretagets skyldighet att befordra en försändelse till adressaten och behandling av obe-
ställbara försändelser

Postföretag är skyldiga att befordra brevförsändelser eller postpaket till den adress som finns 
antecknad på försändelsen.

Om adressuppgiften för en brevförsändelse eller ett postpaket är bristfällig eller felaktig, ska 
postföretaget med hjälp av sitt adressregister och allmänt tillgängliga offentliga register sträva 
efter att utreda adressatens rätta adress. Om adressaten har ingått en adressförändring eller ett 
avtal om vidarebefordran som är i kraft, ska brevförsändelser eller postpaket delas ut till den 
nya adressen, om inte postföretaget kommit överens om något annat med avsändaren. I fråga 
om brevförsändelser eller postpaket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna kan det 
dock inte avtalas annat med avsändaren om adressutredning.

Postföretaget ska returnera brevförsändelser eller postpaket till dess avsändare, om
1) adressatens adress inte kan utredas,
2) adressaten inte har velat ta emot försändelsen,
3) gällande avgift för försändelsen inte har betalats och adressaten inte har löst ut försändel-

sen trots att postföretaget erbjudit den för lösen, eller
4) det är fråga om en försändelse som postföretaget inte kan transportera vidare av någon 

annan orsak som inte är beroende av det.
Om en försändelse som avses i 3 mom. inte kan returneras till avsändaren av någon orsak 

som inte beror på postföretaget, ska det behandlas som obeställbart. Postföretag ska omedel-
bart sända obeställbara brevförsändelser till Transport- och kommunikationsverket för be-
handling.

Bestämmelserna i 2–4 mom. tillämpas inte på adresserad direktreklam.
Postföretagen får ta ut en avgift för ny befordran och returnering av paket samt för försän-

delser som ska återställas enligt bestämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. i konsument-
skyddslagen.

55 §

Postföretags rätt att öppna slutna försändelser

Ett postföretag har inte rätt att öppna ett slutet brev.
Ett postföretag har rätt att öppna ett postpaket, om
1) försändelsen är skadad och det är nödvändigt att öppna den för att skydda innehållet eller 

konstatera dess skick,
2) det är skäl att misstänka att försändelsen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller
3) det är fråga om ett i 56 § avsett obeställbart postpaket som måste öppnas för försäljning 

eller förstöring.
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Ett postpaket får i närvaro av en annan person, öppnas av en person som Transport- och 
kommunikationsverket har bemyndigat för denna uppgift. Innehållet i ett öppnat postpaket får 
inte granskas mera än vad som behövs med beaktande av orsaken till att det öppnas. På ett 
öppnat postpaket ska göras anteckningar som bestäms av Transport- och kommunikationsver-
ket. Över öppnandet ska upprättas ett protokoll som ska undertecknas av dem som har deltagit 
i öppnandet och som ska sändas till Transport- och kommunikationsverket. På personer som 
är anställda hos ett postföretag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när 
de utför uppgifter som nämns i denna paragraf.

Om ett postpaket som avses i 2 mom. 3 punkten innehåller ett förtroligt meddelande ska det 
befordras till adressaten eller, om adressaten inte framgår av försändelsen, till Transport- och 
kommunikationsverket för behandling.

57 §

Behandling av obeställbara försändelser vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket ska sträva efter att reda ut adressuppgifterna på 
adressaten eller avsändaren till en obeställbar postförsändelse som ett postföretag har sänt till 
verket i enlighet med 54 § 4 mom. Förfarandet för obeställbara försändelser tillämpas endast 
för att utreda avsändarens uppgifter, om det är fråga om en i 54 § 3 mom. 3 punkten avsedd 
försändelse.

Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ge Transport- och kommunikat-
ionsverket gratis tillgång till sitt adressregister för att reda ut adressuppgifterna på adressater 
eller avsändare.

Transport- och kommunikationsverket har vid behandlingen av obeställbara försändelser rätt 
att öppna ett slutet brev, om

1) det är nödvändigt för att reda ut adressatens adress så att försändelsen ska kunna frambe-
fordras eller avsändarens adress för att försändelsen ska kunna returneras,

2) det är uppenbart att försändelsen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller
3) det är uppenbart att innehållet i försändelsen av säkerhetsskäl hindrar försändelsen från 

att bli transporterad vidare.
Vid Transport- och kommunikationsverket får den som behandlar obeställbara försändelser 

öppna en postförsändelse endast i närvaro av en annan person. Innehållet i en öppnad postför-
sändelse får inte granskas mera än vad som behövs med beaktande av orsaken till att den öpp-
nas. På en öppnad försändelses omslag eller i en särskild bilaga som följer med försändelsen 
ska antecknas orsaken till att försändelsen har öppnats, tid och plats för öppnandet samt den 
bestämmelse som öppnandet grundat sig på. Anteckningen ska undertecknas av dem som 
verkställt öppnandet. Över öppnandet ska också upprättas ett protokoll som avses i 55 §.

58 §

Returnering av försändelser från Transport- och kommunikationsverket till postföretag

Om en öppnad försändelse innehåller uppgifter som gör det möjligt för Transport- och 
kommunikationsverket att reda ut adressatens eller avsändarens adressuppgifter, ska Trans-
port- och kommunikationsverket returnera försändelsen jämte anteckningarna om öppnandet 
till postföretaget. För säkerställandet av förtroligheten ska försändelsen returneras sluten.

Postföretaget ska befordra den av Transport- och kommunikationsverket returnerade försän-
delsen tillsammans med anteckningar om öppnandet till adressaten eller avsändaren, om deras 
adressuppgifter går att reda ut på basis av uppgifterna i försändelsen.

59 §
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Behandling av öppnade försändelser vid Transport- och kommunikationsverket

Om det i en öppnad postförsändelse inte finns uppgifter som gör det möjligt att befordra för-
sändelsen till adressaten eller returnera den till avsändaren, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket förvara försändelsen i sex månader. Förvaringstiden räknas från den dag då försän-
delsen öppnades.

Om adressaten eller avsändaren av en obeställbar försändelse inte har kunnat redas ut inom 
förvaringstiden på sex månader, ska försändelsen förstöras på lämpligt sätt och så att förtro-
ligheten tryggas. Om försändelsen innehåller annat än ett meddelande som är avsett att vara 
personligt, kan det övriga innehållet säljas på lämpligt sätt.

Medel som influtit vid försäljning av innehållet i en försändelse ska redovisas till Transport-
och kommunikationsverket minskade med kostnaderna för försäljningen. Också pengar som 
finns i en försändelse ska redovisas till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och 
kommunikationsverket får också överlåta innehållet i försändelserna till allmännyttiga ända-
mål.

Transport- och kommunikationsverket ska från en i 57 § 2 mom. 3 punkten avsedd försän-
delse avlägsna innehåll som av säkerhetsskäl hindrar vidarebefordran av försändelsen. Av-
lägsnat innehåll får säljas, förstöras eller överlåtas på ett sätt som avses i 2 och 3 mom. i denna 
paragraf dock utan att den tidsfrist som anges i 1 mom. iakttas. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska befordra försändelsen till postföretaget för vidarebefordran. Transport- och 
kommunikationsverket ska på försändelsen göra anteckningar om öppnande och avlägsnande 
av innehåll.

En försändelse får förstöras utan iakttagande av den i 1 mom. nämnda tiden, om det är fråga 
om

1) en försändelse vars innehåll uppenbart har förskämts,
2) en försändelse vars innehåll kan orsaka fara för hälsa eller egendom, eller
3) en försändelse som det av någon annan orsak är uppenbart onödigt att förvara.

60 §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska också tillämpas på en person som står i 
ett annat anställningsförhållande än tjänsteförhållande eller motsvarande anställningsförhål-
lande till Transport- och kommunikationsverket då han eller hon behandlar obeställbara för-
sändelser.

61 §

Undantag från offentligheten för myndighetshandlingar samt tystnadsplikt

De postförsändelser och handlingar i dem som Transport- och kommunikationsverket har i 
sin besittning och som verket fått när det skött sitt uppdrag enligt detta kapitel, är sekretessbe-
lagda.

Anställda vid Transport- och kommunikationsverket får inte röja sådan information om 
postförsändelser eller deras innehåll som de fått när de skött uppgifter enligt detta kapitel. I 
fråga om tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande samt brott mot tystnadsplikten föreskrivs i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf får Transport- och kommunikationsverket till ett 
postföretag lämna ut uppgifter ur protokoll över öppnande av postförsändelser, om detta be-
hövs för att utreda adressuppgifterna på en adressat eller en avsändare av en försändelse.
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65 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Närmare bestämmelser om postföretagens beredskapsskyldighet enligt 64 § får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla ordnande av behövlig postverksam-
het för att säkerställa ledandet av samhället eller samhällets säkerhet eller för att säkerställa 
näringslivets funktionsförmåga.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om postfö-
retags beredskapsskyldighet. Föreskrifterna kan gälla

1) posttjänsternas tekniska egenskaper,
2) handlingar som hänför sig till tryggande av postföretagens funktion och tjänster under 

undantagsförhållanden,
3) tekniska åtgärder för att minimera störningar, samt
4) andra jämförbara tekniska frågor.

67 §

Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklandet av postverksamheten ankommer på kommunikat-
ionsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att denna lag och de bestäm-
melser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den iakttas. Transport- och kommuni-
kationsverket ska varje år publicera en berättelse över hur de kvalitetsnormer som anges i 19 § 
har iakttagits.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska vid skötseln av 
uppgifter enligt denna lag vid behov samarbeta med konkurrensmyndigheterna och konsu-
mentmyndigheterna.

67 a §

Behandling av tillsynsärenden vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan ta upp ärenden till prövning på en parts begäran 
eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag i vik-
tighetsordning. Transport- och kommunikationsverket får lämna ett ärende utan prövning, om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om verksamhet som strider mot denna lag eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller försummelser endast har en ringa betydelse med 
tanke på postmarknadens funktion, posttjänsternas tillförlitlighet eller tryggandet av en stör-
ningsfri postmarknad och med tanke på intressena hos de som använder tjänsterna, eller

3) en begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad.
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål fatta beslut om att i enlighet med 2 

mom. inte ta upp ett ärende till prövning.

68 §

Tillsynsavgift för postverksamhet
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Postföretagen ska betala en årlig tillsynsavgift för postverksamhet till Transport- och kom-
munikationsverket. Det sammanlagda beloppet av de tillsynsavgifter som tas ut hos postföre-
tagen motsvarar de totala kostnader som Transport- och kommunikationsverket orsakas av 
skötseln av sådana uppgifter enligt denna lag som gäller postföretag.

69 §

Storleken på tillsynsavgiften för postverksamhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet utgör 0,29 procent av omsättningen för den anmäl-
ningspliktiga postverksamhet enligt 4 § som ett postföretag bedrivit i Finland under den rä-
kenskapsperiod som löpt ut två år innan tillsynsavgiften tas ut, dock minst 2 000 euro.

Den tillsynsavgift för postverksamhet som tas ut hos ett nytt postföretag är 1 000 euro under 
det första verksamhetsåret och 5 000 euro under det andra verksamhetsåret. Avgiften för det 
tredje året och de därpå följande åren bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

Om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret, omvandlas omsättningen att motsvara 
omsättningen för ett år genom att den multipliceras med talet 12 och divideras med antalet 
månader i räkenskapsperioden.

Om den i 1 mom. avsedda postverksamheten helt och hållet upphör under en faktureringspe-
riod, ska Transport- och kommunikationsverket bestämma avgiftens storlek för den tid enligt 
1 mom. under vilken postverksamhet bedrivits. Om den i 1 mom. avsedda postverksamheten 
under tiden mellan utgången av den avgiftsgrundande räkenskapsperioden och avgiftens för-
fallodag har överlåtits till ett annat företag, ska Transport- och kommunikationsverket be-
stämma hur stor avgiften ska vara för det företag som bedriver verksamheten på avgiftens för-
fallodag, med beaktande av den fastställda omsättningen för den överlåtna postverksamheten 
enligt 1 mom. under den räkenskapsperiod som ligger till grund för avgiften.

Om det under tiden mellan utgången av den avgiftsgrundande räkenskapsperioden och av-
giftens förfallodag har inträffat förändringar i företagets koncernförhållanden, bestäms avgif-
tens storlek utgående från vilken företagets andel har varit av den avgiftsgrundande räken-
skapsperiodens omsättning för den i 1 mom. avsedda postverksamheten.

En avgift som tagits ut återbetalas inte även om företaget upphör med den postverksamhet 
som avses i 1 mom.

70 §

Omsättningen i en koncern som grund för bestämmande av avgiften

Om ett postföretag ingår i en i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) avsedd koncern, är 
grunden för postföretagets avgift företagets andel av den gemensamma omsättningen för den 
postverksamhet som de avgiftsskyldiga postföretagen i samma koncern bedriver i Finland, 
minskad med företagens inbördes omsättning av denna verksamhet. Avgiften bestäms på 
samma sätt också i sådana fall då moderbolaget inte är finskt.

Genom förordning av kommunikationsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om hur 
de uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften ska anmälas till Transport- och kom-
munikationsverket.

71 §

Bestämmande och uttagande av tillsynsavgift för postverksamhet
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Tillsynsavgiften för postverksamhet tas ut årligen i fyra poster. Tillsynsavgiften för post-
verksamhet påförs av Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om verk-
ställigheten av avgiften får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

För bestämmande av avgiften har Transport- och kommunikationsverket rätt att av ett post-
företag få uppgifter om omsättningen för den i 69 § avsedda postverksamhet som bedrivits av 
företaget i Finland under den räkenskapsperiod som löpt ut två år före det år avgiften tas ut. 
De postföretag som ingår i en koncern ska dessutom lämna Transport- och kommunikations-
verket en utredning om vilka poster i koncernföretagens inbördes postverksamhet som i enlig-
het med 70 § 1 mom. har dragits av från postverksamhetens omsättning. Postföretaget ska ge 
in uppgifterna till Transport- och kommunikationsverket inom en månad efter det att bokslutet 
har fastställts. En kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet ska ges in som bi-
laga.

Bestämmelser om tillsynsavgiftens direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om tillsynsavgiften för postverksamhet 
inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myn-
digheten ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmålsräntan skulle understiga detta be-
lopp.

72 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om sekretess för handlingar är postföreta-
gen skyldiga att samla in och överlämna till kommunikationsministeriet och Transport- och 
kommunikationsverket sådana uppgifter om sin ekonomi och verksamhet enligt denna lag som 
dessa myndigheter behöver för att sköta uppgifter som avses i denna lag eller för att upprätta 
statistik som hänför sig till dessa uppgifter. Uppgifterna ska överlämnas gratis, utan obefogat 
dröjsmål och i den form som myndigheten begär.

Den skyldighet att samla in och överlämna uppgifter som avses i 1 mom. gäller också andra 
företag som i sin besittning har information som är nödvändig och av betydelse för postverk-
samhet eller de myndighetsuppgifter som avses i denna lag.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska uppge använd-
ningsändamålet för uppgifterna samt motivera begäran om överlämnande av uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket ska överlämna i 1 mom. avsedda uppgifter som fåtts 
vid utförandet av i denna lag föreskrivna uppgifter till kommunikationsministeriet på ministe-
riets begäran. Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta den som de 
överlämnade uppgifterna gäller om överlämnandet.

73 §

Användning av handlingar från utländska myndigheter

Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket får använda sekre-
tessbelagda handlingar som det tagit emot av utländska myndigheter endast för det ändamål 
för vilket de har getts.

74 §

Utlämnande av uppgifter till Europeiska kommissionen eller till en annan EES-stat
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Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket är skyldiga att på 
begäran av Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet överlämna uppgifter som behövs för tillsynen av 
den inre marknaden för posttjänster.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har kom-
munikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket rätt att överlämna sekre-
tessbelagda handlingar till samt röja sekretessbelagda uppgifter för Europeiska kommissionen 
och tillsynsmyndigheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, om det är nödvändigt för tillsynen av den inre marknaden för posttjänster.

75 §

Tvångsmedel

Om ett postföretag eller en annan sådan sammanslutning som bestämmelserna i denna lag 
berör bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 
den, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga företaget eller sammanslutningen att 
rätta sitt fel eller sin försummelse.

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett beslut som avses i 1 mom. med vite el-
ler med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att den försummade åtgärden 
vidtas på den försumliges bekostnad så som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas i förskott av 
statens medel. Kostnaderna är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i 
lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

76 §

Olovligt bedrivande av postverksamhet

Den som bedriver postverksamhet utan att ha gjort en i 4 § avsedd anmälan till Transport-
och kommunikationsverket ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för olovligt bedrivande av postverksamhet dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är ringa.

79 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter

Om ett postföretag eller en person vars rättighet, intresse eller skyldighet saken gäller anser 
att någon handlar i strid med denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den, får företaget eller personen i fråga föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket 
för avgörande. Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut i ärendet inom fyra må-
nader från det att ärendet har anhängiggjorts. Tidsfristen gäller inte exceptionellt omfattande 
ärenden och inte heller sådant som annars har skett under exceptionella förhållanden. Trans-
port- och kommunikationsverket kan också på eget initiativ ta upp ärenden för avgörande.

Den som önskar få ett beslut av Transport- och kommunikationsverket i fråga om en om-
ständighet som gäller honom eller henne själv ska ges information om hur begäran om beslut 
görs.

Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller avtals-
förhållanden mellan postföretag och kunder eller ersättningsansvaret.

80 §
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Ändringssökande

Beslut av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller åläggande och ändring av skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen 
får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska 
iakttas oberoende av ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över ett i 2 mom. avsett be-
slut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt eller ändrat ett 
beslut av Transport- och kommunikationsverket.

81 §

Handräckning

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att få 
handräckning av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet för verkställandet av denna lag 
och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

82 §

Frimärksutgivning och användning av andra portomärken

Kommunikationsministeriet kan på ansökan bevilja postföretag rätt att utge internationellt 
godkända eller i Finland godkända frimärken. Rätten att utge frimärken gäller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om formen på 
portomärken som motsvarar frimärken och om deras placering på brevförsändelser samt om 
annan användning av dem.

84 §

Övergångsbestämmelse

En koncession för postverksamhet som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller tills 
en ny koncession har beviljats med stöd av denna lag. Koncessionen gäller dock högst till ut-
gången av koncessionsperioden. Om villkoren i koncessionen strider mot bestämmelserna i 
denna lag, ska bestämmelserna i denna lag iakttas.

Ansökningar om koncession som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt 
bestämmelserna i denna lag.

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som är i kraft vid ikraftträdandet 
av denna lag gäller till dess att Transport- och kommunikationsverket meddelar ett beslut ge-
nom vilket en ny skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster åläggs eller genom 
vilket en skyldighet inte alls åläggs eller åläggs endast delvis. Innehållet i skyldigheten att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster bestäms enligt 3 kap. efter denna lags ikraftträdande 
med beaktande av vad som föreskrivs i 10 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska första gången göra en i 22 § avsedd utvärdering 
av marknaden så att den är tillgänglig senast ett år efter lagens ikraftträdande.
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Vad som i 38 § bestäms om adressregister tillämpas även på de uppgifter som finns i postfö-
retagets register vid lagens ikraftträdande.

Ett postföretag som vid denna lags ikraftträdande har rätt att ge ut frimärken får fortsätta att 
ge ut frimärken under sin koncessionsperiod.

På avtal som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. Om en försändelse har lämnats till ett postföretag för transport före denna lags 
ikraftträdande, ska på postföretagets ansvar tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet.

Bestämmelserna i denna lag om behandling av obeställbara försändelser tillämpas också på 
sådana försändelser som lämnats för befordran före ikraftträdandet av denna lag och som post-
företaget inte medan lagen om posttjänster var i kraft har kunnat sända till Transport- och 
kommunikationsverket eller sälja eller förstöra. Transport- och kommunikationsverket har rätt 
att förstöra dessa försändelser utan att öppna dem eller sälja deras innehåll utan att iaktta den 
tidsfrist som föreskrivs i 59 § 1 mom.

Vad som i 56 § 6 mom. bestäms om varor som transporterats i postnätet och som inte längre 
går att koppla ihop med någon postförsändelse tillämpas också på en sådan i bestämmelsen 
avsedd vara som var i postföretagets besittning vid lagens ikraftträdande.

Den i 16 § föreskrivna skyldigheten att sörja för verksamhetsställenas tillgänglighet tilläm-
pas från och med sex månader från det att denna lag trädde i kraft.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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68.

Lag

om ändring av banlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i banlagen (110/2007) 2, 3, 5–9, 12, 13, 15, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 28 a–28 d, 30–33, 

35–38, 40–42, 43, 44, 46, 46 a, 47–50, 52, 55, 57–61, 63, 65, 69–75, 78–84, 85 a, 87, 88, 89, 
89 a, 90–92, 94 §, av dem 3, 5, 8, 12, 15, 22, 25, 28, 28 a, 28 c, 69, 79, 91 och 92 § sådana de 
lyder i lag xx/xxxx (RP 45/2018 rd), 7, 18, 26, 28 b, 28 d, 38, 40, 41, 46, 46 a, 47, 48, 57, 65, 
70, 74, 80, 83, 85 a, 87, 89, 89 a, 90 och 94 § sådana de lyder i lag 567/2016, 27, 30, 31, 32, 
33, 37, 78 och 81 § sådana de lyder i lag 1243/2009, 35, 49 och 82 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1243/2009 och 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1243/2009 och 
567/2016, samt

fogas till lagen nya 8 a, 22 a, 22 b och 100 § och en ny 86 §, i stället för den 86 § som upp-
hävts genom lag 567/2016, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om bannät, banhållning, nedläggning av en järnväg och de rättig-
heter och skyldigheter som bannätsförvaltaren har liksom även om fastighetsägares och övriga 
sakägares rättsliga ställning i ärenden som gäller banhållning samt om privata spåranläggning-
ar med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom.

Denna lag tillämpas inte på ett hamn-, lager- eller fabriksområde eller något annat motsva-
rande område som avstängts från allmän trafik och som hör till en privat spåranläggning. På 
ett sådant område ska järnvägen dock planeras, byggas och underhållas så att tågtrafik och an-
nan trafik kan fungera tryggt och så att järnvägen inte orsakar fara för verksamheten på områ-
det.

Bestämmelserna i 8 a §, 18 § 4 mom. 27 §, 31–33 §, 43 § 4 mom., 2 a kap. och 4 kap. till-
lämpas inte på privata spåranläggningar. Denna lag tillämpas inte på nedläggning av privata 
spåranläggningar.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) järnväg en en- eller flerspårig bana samt ett järnvägsområde och de byggnader, anlägg-

ningar och anordningar som finns där och som behövs för att sköta och trygga trafiken samt 
för all verksamhet som hänför sig till dessa,

2) järnvägsområde ett område som behövs för banan, banområdet, byggnaderna, anordning-
arna och skötseln av trafiken samt för all verksamhet som hänför sig till dessa och behövliga 
serviceområden för järnvägstrafik,

3) serviceområde för järnvägstrafik områden som behövs direkt för servicefunktionerna 
inom järnvägstrafiken,
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4) frisiktsområde ett sådant område i en plankorsning som är fritt från hinder som skymmer 
sikten mot banan,

5) biområde ett marktäktsområde eller en placeringsplats för marksubstanser som behövs för 
banhållningen eller ett område som reserverats för anordningar som behövs för banhållningen,

6) skyddsområde ett område utanför järnvägsområdet som behövs för att främja en trygg an-
vändning av banan,

7) banhållning planering, förvärv, byggande, förvaltning och underhåll av en järnväg och 
fast egendom som hänför sig till den, 

8) byggande av järnväg anläggande av ny järnväg och förbättring av en befintlig järnväg,
9) bannät statsägda järnvägar som förvaltas av Trafikledsverket och sådana privata spåran-

läggningar som hör till tillämpningsområdet för lagen samt med TEN-nätet de järnvägar som 
hör till ett sådant stomnät eller övergripande nät som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU, 

10) privat spåranläggning en till statens bannät ansluten järnväg som inte är statsägd och 
inte förvaltas av Trafikledsverket,

11) väg enskilda vägar enligt lagen om enskilda vägar ( / ) samt andra enskilda vägar, lands-
vägar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar ( / ) och gator enligt markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999),

12) väghållare sådana vägdelägare som avses i lagen om enskilda vägar gemensamt eller ett 
väglag, då ett sådant har bildats, eller en fastighetsägare eller den väghållare som avses i 10 § 
1 mom. i lagen om trafiksystem och landsvägar eller kommunen i egenskap av ansvarig för 
gatuhållningen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen,

13) trafikanordning trafikljus, vägmärken, avstängnings- och varningsanordningar samt 
vägmarkeringar, 

14) bannätsförvaltare Trafikledsverket samt förvaltare av sådana privata spåranläggningar 
som omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Med en fastighet jämställs vid tillämpningen av denna lag även ett outbrutet område och fas-
tigheters samfällda område.

5 § 

Allmänna krav på banhållning

Bannätet ska utvecklas och underhållas och investeringar ska göras i syfte att främja 
1) målen för den riksomfattande trafiksystemplanen, 
2) uppnåendet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen och utvecklingen av 

områdena samt i samband med planeringen av markanvändningen målsättningarna för sam-
hällsstrukturen och miljön och en ekonomisk områdes- och samhällsstruktur,

3) minskning av trafikutsläppen, samt
4) möjligheterna att utnyttja data och digitalisering, automatisering av trafiken och förutsätt-

ningarna för utveckling av trafiktjänsterna. 
Järnvägarna ska med beaktande av deras trafikmässiga betydelse planeras, byggas och un-

derhållas så att 
1) bannätet erbjuder förbindelser för trygg och fungerande trafik och transporter mellan 

olika regioner i landet med beaktande av tillgängliga förbindelser, olika befolkningsgruppers 
trafikbehov och olika näringsgrenars transportbehov, 

2) bannätet skapar förutsättningar för utveckling av en miljö med många aktörer så att de 
som bedriver järnvägstrafik har likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla tjänster på bannä-
tet,

3) de olägenheter som bannätet och järnvägstrafiken förorsakar miljön blir så små som möj-
ligt och att naturresurserna används sparsamt,
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4) banhållningen inte leder till att någon tillfogas större skada eller olägenhet än behövligt,
5) järnvägarna trafikmässigt och tekniskt är så funktionella som möjligt, att de från järn-

vägstrafikens och den övriga trafikens syn-punkt är så säkra som möjligt och att syftet med 
dem uppnås så förmånligt som möjligt,

6) den gällande och planerade markanvändningen beaktas, 
7) uppgifterna om järnvägarna och deras underhåll är uppdaterade och tillgängliga, och
8) järnvägarna och den digitala infrastrukturen i anslutning till dem är kompatibla med det 

övriga trafiknätet och den digitala infrastrukturen i anslutning till det. 
Järnvägar ska byggas när ett allmänt trafikrelaterat behov eller säkerheten så kräver eller i 

syfte att avlägsna eller minska olägenheter av trafiken eller om markanvändningen så kräver. 
En ny järnväg kan byggas om det existerande bannätet inte längre svarar mot trafikens eller 
områdesanvändningens behov, och om dessa behov inte kan tillfredsställas ändamålsenligt el-
ler olägenheterna av trafiken inte kan avlägsnas eller i tillräcklig utsträckning minskas genom 
att ett banavsnitt förbättras eller trafiksystemet utvecklas i något annat avseende. En järnväg 
får inte byggas i strid med en plan med rättsverkningar.

Transport- och kommunikationsverket får med tanke på de krav som avses i 2 mom. med-
dela föreskrifter om banstrukturen och utrustningen samt om trafikanordningar vid plankors-
ningar.

6 §

Byggande av järnväg

En järnväg byggs när ett allmänt behov i anslutning till trafiken eller säkerheten så kräver el-
ler i syfte att avlägsna eller minska olägenheter av trafiken eller om markanvändningen så 
kräver. En järnväg får inte byggas i strid med en plan med rättsverkningar.

En ny järnväg kan byggas om det existerande bannätet inte längre svarar mot trafikens eller 
områdesanvändningens behov, och dessa behov inte kan tillfredsställas ändamålsenligt eller 
olägenheterna av trafiken inte kan avlägsnas eller i tillräcklig utsträckning minskas genom 
förbättrande av ett banavsnitt eller annat utvecklande av trafiksystemet.

En järnväg skall byggas så att dess syfte nås på ett så förmånligt sätt som möjligt och utan 
att någon tillfogas större skada eller olägenhet än nödvändigt. Vid byggandet ska speciell hän-
syn tas till järnvägstrafikens och den övriga trafikens säkerhet, hur banan fungerar tekniskt sett 
och med avseende på trafiken, den nuvarande och planerade markanvändningen i området och 
miljöaspekterna.

Behoven hos och tillgängligheten för olika befolkningsgrupper skall i mån av möjlighet 
uppmärksammas i samband med byggande av järnväg.

7 §

Bannätsförvaltare och kostnaderna för banhållningen

Trafikledsverket är bannätsförvaltare och banhållare för det statsägda bannät som det förval-
tar. Staten svarar för kostnaderna för banhållningen på det statsägda bannätet. Andra intressen-
ter kan ta del i kostnaderna för banhållningen på bannätet med stöd av avtal med Trafikleds-
verket, om banhållningen sköts så att den till sin kvalitet eller omfattning håller en högre stan-
dard än vad den allmänna trafiken kräver eller om någon drar särskild nytta av de åtgärder 
som vidtas eller om det finns någon annan särskild orsak för deltagandet.

Järnvägsägaren eller den som förvaltar järnvägen är förvaltare och banhållare för en privat 
spåranläggning. Den som innehar en privat spåranläggning svarar för kostnaderna för banhåll-
ningen på den privata spåranläggningen.
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Statens bannät underhålls och byggs ut samt andra åtgärder som hänför sig till banhållning-
en vidtas i den utsträckning som statliga budgetanslag och övrig finansiering tillåter. Bestäm-
melser om den övriga finansieringen av banhållningen utfärdas särskilt.

För att säkerställa att trafiksystemet fungerar och för att genomföra lagens syften kan ban-
nätsförvaltaren av särskilda skäl och i enlighet med ett avtal delta i kostnaderna för någon an-
nan sådan åtgärd som hänför sig till bannätsförvaltarens uppgifter än byggandet och underhål-
let av en järnväg.

8 §

Allmänt om planering av järnväg

Utredningsplaner och järnvägsplaner gäller projekt för byggande av järnvägar så som före-
skrivs i detta kapitel.

När planer görs upp ska bannätsförvaltaren samarbeta med landskapen, kommunerna och 
övriga myndigheter. Planeringen ska grunda sig på behov av att utveckla järnvägarna, på de 
riksomfattande målen för områdesanvändningen, på den riksomfattande trafiksystemplanen, 
på trafiksystemplanen på landskapsnivå och på den övriga områdesplaneringen. 

8 a §

Projektbedömning

Trafikledsverket ska göra en projektbedömning av sådana utredningsplaner och järnvägs-
planer som gäller viktiga järnvägsprojekt. Trafikledsverket ska också göra en projektbedöm-
ning för sådana lösningar i en järnvägsplan som genomförs stegvis och som gäller ett viktigt 
järnvägsprojekt.

Projektbedömningen ska innehålla en beskrivning av projektets utgångspunkter och konse-
kvenser, en lönsamhetskalkyl samt en bedömning av och slutsatser om genomförbarheten. 
Som en del av projektbedömningen ska det dessutom läggas fram en plan över genomförandet 
av och innehållet i uppföljningen och utvärderingen av projektet.

9 § 

Rätt till utredning

När bannätsförvaltaren har beslutat att inleda utarbetandet av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan har banhållaren rätt att utföra utredningsarbeten på en fastighet som hör till pla-
neringsområdet. För detta ändamål får på den fastighet som avses i denna paragraf utföras 
mätning, utmärkning i terrängen, kartläggning eller markundersökning eller andra förbere-
dande åtgärder. I samband med utredningsarbeten får ingrepp i annans rätt inte göras i högre 
grad än vad som är nödvändigt för att uppnå resultat av utredningen, och ägaren eller rättsin-
nehavaren får inte åsamkas onödiga störningar. 

När en plan utarbetas samt utredningar som har samband med den inleds ska kommunen un-
derrättas om det. Dessutom ska genom kungörelse på det sätt som landskapets meddelanden 
ska offentliggöras enligt landskapslagen ( / ) eller på annat lämpligt sätt de personer underrät-
tas som nämns i 22 § 1 mom., och dessa har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att 
framföra sin åsikt i saken.

12 §

Utredningsplanens innehåll
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En utredningsplan ska innehålla en utredning av behovet av att bygga en järnväg eller ut-
veckla bannätet samt av de alternativ som granskats, de grundläggande trafiklösningarna och 
tekniska lösningarna för banan, järnvägsområdets ungefärliga läge samt en bedömning av 
verkningarna av järnvägsområdet och järnvägstrafiken, såsom verkningar på väg- och trafik-
förhållandena, trafiksäkerheten, markanvändningen, fastighetsstrukturen och miljön samt på 
människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Möjligheterna att avlägsna eller lindra 
menliga verkningar samt en preliminär kostnadskalkyl ska dessutom presenteras i planen.

Utredningsplanen ska innehålla en redogörelse för hur målen för den riksomfattande trafik-
systemplanen och trafiksystemplanen på landskapsnivå enligt lagen om trafiksystem och 
landsvägar har beaktats. I järnvägsprojekt utarbetade av Trafikledsverket ska också ingå en 
sådan projektbedömning som avses i 8 a §.

13 §

Utredningsplanens rättsverkningar

Utredningsplanen tjänar till ledning vid utarbetandet av en järnvägsplan. När beslutet om 
godkännande av utredningsplanen har delgivits och vunnit laga kraft, ska det vid behandlingen 
av en ansökan om tillstånd att uppföra en byggnad ses till att genomförandet av utredningspla-
nen inte försvåras, om tillståndet beviljas. Om det i övrigt finns förutsättningar för att bevilja 
bygglov ska tillståndet beviljas, om förvägrande av tillstånd skulle orsaka sökanden betydande 
olägenhet och bannätsförvaltaren inte löser in området eller betalar ersättning för olägenheten 
(villkorlig bygginskränkning).

En bygginskränkning gäller till dess beslutet om godkännande av utredningsplanen har för-
fallit i enlighet med 26 § 1 eller 2 mom.

15 § 

Järnvägsplanens innehåll

I en järnvägsplan för byggande av järnväg ska järnvägen och dess läge, användning för olika 
ändamål, höjdläge, tvärsektion och torrläggning anges så att verkningarna kan bedömas till-
räckligt och järnvägen kan märkas ut i terrängen. I järnvägsplanen anges de planerade plan-
skilda korsningarna, plankorsningarna och trafikförbindelserna. Till planen skall fogas en be-
dömning av järnvägens verkningar samt i den anges de åtgärder som behövs för att avlägsna 
eller minska de menliga verkningar som byggandet av banan eller järnvägstrafiken medför.

I planen ska i mån av möjlighet ägandeförhållandena beträffande marken beaktas. Av planen 
ska framgå banans skyddsområden enligt 37 § 1 mom. och plankorsningarnas frisiktsområden 
enligt 38 § 1 mom. samt huruvida mark reserveras för framtida breddning av banan. Till pla-
nen ska fogas en uppskattning av kostnaderna för byggandet av järnvägen.

Om en järnväg byggs på en ny plats och den tidigare järnvägen för den gamla sträckningens 
vidkommande bibehålls som järnväg eller kommer att användas för andra banhållningsända-
mål, ska bestämmelser om detta ingå i järnvägsplanen.

Järnvägsplanen ska innehålla en utredning om hur man i den beaktat de mål för trafik-
systemplanerna på riks- och landskapsnivå som ställs upp i lagen om trafiksystem och lands-
vägar. En sådan utredning behövs emellertid inte om vägplanen är baserad på en utrednings-
plan som vunnit laga kraft och i vilken ingår en tillräcklig utredning om hur man beaktat må-
len för trafiksystemplanerna på riks- och landskapsnivå. I järnvägsprojekt utarbetade av Tra-
fikledsverket ska också ingå en sådan projektbedömning som avses i 8 a §. 
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18 §

Avlägsnande av plankorsningar

I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafikens säkerhet eller effektivera järnvägstrafiken kan 
det i en järnvägsplan anges att en plankorsning ska avlägsnas eller att plankorsningar ska re-
gleras samt anges begränsningar i fråga om användningen av plankorsningar samt anges sy-
stem eller anordningar som hänför sig till plankorsningarnas säkerhet. Om det i en järnvägs-
plan anges att en plankorsning ska avlägsnas, ska arrangemangen för en ny trafikförbindelse 
anges i järnvägsplanen. Bannätsförvaltaren anlägger den nya väg och plankorsning som be-
hövs eller utverkar rätt till en väg som redan finns.

Bannätsförvaltaren får avlägsna en sådan plankorsning på en enskild väg som enligt järn-
vägsplanen ska avlägsnas, när en godkänd ersättande trafikförbindelse i enlighet med planen 
har ordnats.

Bannätsförvaltaren avlägsnar en plankorsning som strider mot detaljplanen, när en godkänd 
ersättande trafikförbindelse har byggts och ett gatuhållningsbeslut har fattats. Om plankors-
ningen i fråga används allmänt för trafik, ska bannätsförvaltaren på förhand genom en kungö-
relse informera om att plankorsningen kommer att avlägsnas.

Om användningen av en plankorsning på en enskild väg medför omedelbar fara för väg- el-
ler järnvägstrafikens säkerhet, kan Trafikledsverket besluta att väghållaren för att avvärja fa-
ran ska göra behövliga ändringar av plankorsningen eller den del av vägen som leder till kors-
ningen eller besluta att plankorsningen ska stängas, avlägsnas eller flyttas, eller fastställa be-
gränsningar för fordonstrafiken i plankorsningen. Trafikledsverket ska i god tid på förhand 
underrätta väghållaren om en ändring som avses i detta moment. Om väghållaren försummar 
de skyldigheter som anges i beslutet, får Trafikledsverket utföra eller låta utföra de behövliga 
åtgärderna på väghållarens bekostnad, samt trots det som bestäms i 71 § 1 mom. i vägtrafikla-
gen (  /  ) sätta upp en trafikanordning som begränsar trafiken i plankorsningen. Anordnandet 
av behövliga ersättande trafikförbindelser som föranleds av ändring, flytt eller avlägsnande av 
en plankorsning och därmed förknippade ersättningsfrågor behandlas vid den vägförrättning 
för en enskild väg som Trafikledsverket ska ansöka om efter att ha meddelat sitt beslut.

22 §

Växelverkan

När en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas ska kommunen, fastighetsägare och öv-
riga sakägare samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen, 
ges möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planen och skriftlig-
en eller muntligen framföra sin åsikt i saken.

Innan planen godkänns ska de i 1 mom. avsedda intressenterna ges tillfälle att göra en an-
märkning med anledning av planen. Landskapet ska i detta syfte hålla utredningsplanen och 
järnvägsplanen offentligt framlagda i 30 dagar. Anmärkningarna mot planen ska ges in till 
landskapet före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Landskapet ska ge de 
kommuner vilkas områden berörs av planen tillfälle att framföra sina åsikter om anmärkning-
arna. Landskapet ska lämna bannätsförvaltaren sitt utlåtande om den plan som varit framlagd 
och om anmärkningarna mot den samt de anmärkningsskrifter som lämnats in. Landskapet ska 
på det sätt som landskapens tillkännagivanden ska kungöras enligt landskapslagen kungöra 
framläggandet av planen samt på vilket sätt och inom vilken tid anmärkningar kan göras. Till-
kännagivandet ska alltid publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område 
som påverkas. Bannätsförvaltaren ska sända ett skriftligt meddelande om att planen lagts fram 
till de ägare och innehavare av fastigheter inom planens verkningsområde som är bosatta i en 
annan kommun och som nämns i handlingarna eller annars är kända.
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Bannätsförvaltaren ska meddela sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som 
gjorts mot planen. Bannätsförvaltaren ska underrätta kommunerna inom området om sitt ställ-
ningstagande samt dem som gjort anmärkningar och som skriftligen har bett om att bli under-
rättade och samtidigt uppgett sin adress. Bannätsförvaltarens motiverade ställningstagande 
meddelas i det beslut som gäller godkännandet av planen.

Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande om utredningsplanen och järnvägsplanen av Statens 
tillstånds- och tillsynsmyndighet samt av de landskap och kommuner vars område planen gäl-
ler och på vars område verkningar av planen i övrigt visar sig. Bannätsförvaltaren ska begära 
utlåtande också av andra myndigheter, om det behövs för beslutsprövningen. Bannätsförvalta-
ren ska lägga fram sitt motiverade ställningstagande till de utlåtanden som lämnats om planen.

Om en järnvägsplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar 
bedöms vara obetydliga, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 2–4 mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet för växelverkan utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

22 a § 

Förhandsöverläggning

Medan en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas och innan planen lämnas för god-
kännande ska Transport- och kommunikationsverket på statens eller någon annan bannätsför-
valtares eller en myndighets begäran ordna en förhandsöverläggning. Verket kan också ordna 
en förhandsöverläggning på eget initiativ. En förhandsöverläggning ska ordnas inom rimlig tid 
efter att begäran framfördes. Förhandsöverläggningen har till syfte att främja hanteringen av 
de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan 
bannätsförvaltaren, Transport- och kommunikationsverket, som är godkännande myndighet 
för planen, och de övriga myndigheterna samt att förbättra utredningarnas och handlingarnas 
kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden.

22 b §

Framställning om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan

Bannätsförvaltaren lämnar framställning om godkännande av den utredningsplan som avses 
i 11 § och den järnvägsplan som avses i 14 och 20 § till Transport- och kommunikationsver-
ket. En framställning om godkännande av en järnvägsplan som gäller nedläggning av en järn-
väg enligt 79 § lämnas till kommunikationsministeriet. 

Den framställning om godkännande som gäller en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, 
utredningar och handlingar enligt 9, 10, 12, 22 och 24 § som behövs för den prövning som 
gäller godkännandet av planen.

Den framställning om godkännande som gäller en järnvägsplan ska innehålla de uppgifter, 
utredningar och handlingar enligt 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 37 och 38 § som behövs för 
den prövning som gäller godkännandet av planen.

Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för fram-
ställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket och i de fall som avses i 79 § 
till kommunikationsministeriet i skriftlig och elektronisk form.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
framställningen om godkännande av utredningsplanen och järnvägsplanen.

25 §

Ändring av och mindre undantag från planerna
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Om det är nödvändigt att ändra en godkänd utredningsplan eller järnvägsplan ska det göras i 
enlighet med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner 
och järnvägsplaner. 

Från en godkänd järnvägsplan får avvikas utan att den behöver ändras, om avvikelsen har 
ringa verkningar och bannätsförvaltaren i samband med byggandet prövar att avvikelsen är 
behövlig och ändamålsenlig.  

26 §

Planernas giltighetstid

Utarbetandet av en järnvägsplan ska inledas inom åtta år från utgången av det år under vilket 
godkännandet av utredningsplanen för projektet har vunnit laga kraft. Annars förfaller beslutet 
om godkännande av utredningsplanen. Transport- och kommunikationsverket kan på bannäts-
förvaltarens ansökan förlänga giltighetstiden för utredningsplanen med högst fyra år. Giltig-
hetstiden kan förlängas endast om de villkor som föreskrivs i 10 och 12 § alltjämt uppfylls. 
Utarbetandet av en järnvägsplan anses ha påbörjats när en underrättelse enligt 9 § 2 mom. har 
gjorts.

Beslutet om godkännande av en utredningsplan förfaller även till den del en järnvägsplan 
som har utarbetats enligt planen har godkänts och beslutet om godkännande har vunnit laga 
kraft.

En järnvägsplan ska godkännas inom fyra år efter det att den började utarbetas.
Beslutet om godkännande av en järnvägsplan förfaller, om arbetet på banan inte till någon 

del har påbörjats inom fyra år från utgången av det år under vilket järnvägsplanen har vunnit 
laga kraft. Transport- och kommunikationsverket kan på bannätsförvaltarens ansökan förlänga 
järnvägsplanens giltighetstid med högst fyra år och av särskilda skäl med ytterligare en period 
på högst fyra år. Tidsfristen kan förlängas endast om järnvägsplanen alltjämt uppfyller de vill-
kor som föreskrivs i 10 och 15 §. Arbetet på banan anses ha påbörjats när det område som be-
hövs för järnvägsändamål har tagits i bannätsförvaltarens besittning i enlighet med 46 §. 

27 §

Uppföljning och utvärdering

Trafikledsverket ska systematiskt följa banprojektets uppskattade och övriga verkningar och 
utnyttja resultaten av uppföljningen vid bedömningen av framtida projekts verkningar och vid 
valet av planeringslösningar.

Trafikledsverket kan av särskilda skäl besluta att det i fråga om de järnvägsprojekt som av-
ses i 8 a § 1 mom. och av vilka det har gjorts en projektbedömning, även ska göras en utvärde-
ring. Trafikledsverket ska ansvara för utvärderingen. Utvärderingen ska innehålla en utredning 
av de tekniskekonomiska undantag som har gjorts från järnvägsplanen under genomförandet 
av banprojektet, utvecklingen i trafiken samt fullgörandet av de verkningar som är av bety-
delse med tanke på banprojektets lönsamhet och effekter.

28 §

Godkännande av planer

Kommunikationsministeriet godkänner järnvägsplaner som gäller nedläggning av en järnväg 
i andra fall än i samband med byggandet av en järnväg. Övriga järnvägsplaner och utred-
ningsplaner godkänns av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikat-
ionsverket kan av särskilda skäl föra en plan till kommunikationsministeriet för godkännande.
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28 a § 

Tillstånd för byggande och flyttande av en plankorsning

Nya plankorsningar får byggas bara inom det bannät som inte hör till stomnätet och TEN-
nätet. Av särskilda skäl får en ny plankorsning byggas på ett sådant banavsnitt inom stomnätet 
och TEN-nätet där banans högsta tillåtna hastighet permanent är högst 50 kilometer i timmen. 
En plankorsning inom stomnätet och TEN-nätet får flyttas, om flyttandet i betydande grad 
förbättrar säkerheten vid plankorsningen eller om det finns andra särskilda skäl till det.

För byggande eller flyttande av en sådan plankorsning som avses i 1 mom. på det statliga 
bannätet krävs tillstånd av Trafikledsverket. Tillståndet kan vid behov beviljas för viss tid. 
Trafikledsverket kan meddela tekniska föreskrifter om innehållet i tillståndsansökan. Väghål-
laren kan beviljas ett sådant tillstånd om det behövs för en nödvändig trafikförbindelse och sä-
kerheten vid plankorsningen tryggas med hjälp av säkerhetsanordningar eller andra arrange-
mang. Tillstånd behövs inte om plankorsningen anges i en sådan godkänd vägplan som avses i 
lagen om trafiksystem och landsvägar.

Om användningen av en plankorsning ökar betydligt eller dess användningsändamål ändras, 
ska väghållaren hos Trafikledsverket ansöka om ett tillstånd som berättigar till den ökade eller 
ändrade användningen.

Trafikledsverket kan bevilja tillstånd för byggande av en tillfällig plankorsning för den tid 
arbete pågår eller då det finns andra särskilda skäl till det, om plankorsningen inte äventyrar 
trafiksäkerheten. På en tillfällig plankorsning tillämpas vad som föreskrivs i 28 b och 28 d §.

Trafikledsverket kan förena tillståndsbeslutet med villkor som gäller byggandet av plan-
korsningen eller en ny användningsform för den, underhåll eller avlägsnande av plankorsning-
en, eller en väg som ansluter till plankorsningen.

Innan ett tillstånd för plankorsning beviljas ska Trafikledsverket höra de järnvägsoperatörer 
som trafikerar banavsnittet i fråga.

28 b § 

Byggande, ändring och underhåll av plankorsningar och anslutande vägar

Väghållaren ska bygga och underhålla det vägavsnitt som ansluter till en plankorsning, i en-
lighet med tillståndsbeslutet och på ett sådant sätt att det inte äventyrar väg- eller järnvägstra-
fikens säkerhet eller medför olägenhet för underhållet av banan. Väghållaren ska på egen be-
kostnad bygga plankorsningen och efter det att plankorsningens användning upphört på mot-
svarande sätt avlägsna plankorsningen. Bestämmelser om underhållet av plankorsningens be-
tongplatta finns i 89 § 1 mom.

Väghållaren är skyldig att på egen bekostnad undanröja eller minska en sådan fara för trafi-
ken eller olägenhet för banhållningen som orsakas av betydligt ökad eller ändrad användning 
av plankorsningen, genom att ändra vägen eller genomföra korsningsarrangemang.

Om väghållaren försummar sina skyldigheter enligt 1 eller 2 mom., får Trafikledsverket ut-
föra eller låta utföra behövliga åtgärder på väghållarens bekostnad eller avbryta byggarbetet på 
det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

28 c § 

Tillstånd att korsa en järnväg

Trafikledsverket kan bevilja tillstånd att vid en plankorsning korsa en järnväg med snöskoter 
eller något annat terrängfordon, dock endast på sådana banavsnitt som inte hör till stomnätet 
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och TEN-nätet. Av särskilda skäl kan tillstånd att korsa en järnväg i anslutning till en plan-
korsning inom stomnätet och TEN-nätet beviljas.

Tillstånd att korsa en järnväg får beviljas bara om det med hjälp av tillståndsvillkor säker-
ställs att användningen av terrängfordon inte skadar banan eller funktionen hos järnvägsområ-
dets konstruktioner, inte medför olägenhet för banhållningen och inte äventyrar trafiksäker-
heten. Ett tillstånd att korsa en järnväg kan vid behov beviljas för viss tid.

Trafikledsverket kan för viss tid bevilja polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet till-
stånd att för övervakningsuppdrag i terrängen korsa en järnväg vid en plankorsning med snö-
skoter eller något annat terrängfordon också på andra banavsnitt än sådana som avses i 1 
mom., på de villkor som anges närmare i tillståndet.

På sådana plankorsningar och tillstånd att korsa en järnväg som avses i denna paragraf till-
lämpas det som bestäms i 18 § 4 mom., 28 a § 3, 5 och 6 mom. och 28 b §.

28 d §

Återkallelse av tillstånd för plankorsning och tillstånd att korsa en järnväg

Trafikledsverket kan besluta återkalla ett beviljat tillstånd om
1) plankorsningen eller det vägavsnitt som ansluter till den inte byggs eller underhålls på det 

sätt som föreskrivs i 28 b § och bristen eller försummelsen inte åtgärdas inom den tidsfrist 
som Trafikledsverket sätter ut, eller

2) väghållaren trots Trafikledsverkets uppmaning försummar sin skyldighet att enligt 28 a § 
3 mom. ansöka om Trafikledsverket tillstånd för ökad eller ändrad användning av plankors-
ningen.

30 §

Begränsat underhåll av banavsnitt

Bannätsförvaltaren kan av särskilda skäl besluta att ett visst banavsnitt inte hålls i det skick 
som avses i 29 §.

31 §

Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken

Trafikledsverket kan för viss tid förbjuda eller begränsa trafiken på en bana eller en del av 
en bana, om banan är i ett sådant skick att det inte är tryggt att trafikera den eller om det finns 
risk för att järnvägstrafik skadar en bana som till följd av tjällossning eller regn eller av någon 
annan orsak har försvagats till sin konstruktion.

32 §

Tillfällig farväg

Om trafiken på en bana förhindras till följd av att banan rasat eller av någon annan överras-
kande orsak eller till följd av exceptionella naturförhållanden, har Trafikledsverket rätt att på 
annans mark ordna tillfällig farväg tills hindret har avlägsnats. Innan farvägen ordnas ska fas-
tighetens ägare eller innehavare om möjligt ges tillfälle att bli hörd.
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33 §

Brådskande banarbete

Finns det risk för att en järnväg skadas och trafiken på banan då förhindras till följd av att 
banan rasat eller av någon annan överraskande orsak eller till följd av exceptionella naturför-
hållanden, har Trafikledsverket rätt att på annans mark anlägga tillfälliga anläggningar, anord-
ningar, diken, trummor eller vallar. Innan dessa börjar anläggas ska fastighetens ägare eller 
innehavare om möjligt ges tillfälle att bli hörd.

Om en anläggning, anordning eller vall enligt 1 mom. blir bestående på annans mark, ska 
Trafikledsverket utan dröjsmål inleda utarbetande av en järnvägsplan, om det inte är onödigt 
med stöd av 14 § 2 mom.

35 §

Banarbetens inverkan på plankorsningar

Om en väg skärs av på grund av att en järnväg ska byggas, ska bannätsförvaltaren på egen 
bekostnad utföra de arbeten och uppföra de anordningar som behövs för att dra vägen över 
järnvägsområdet.

Om förhållandena vid en plankorsning i samband med att en järnväg byggs försämras så att 
trafiksäkerheten äventyras eller om förhållandena förändras så att de till väsentliga delar stri-
der mot Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter, ska bannätsförvaltaren reparera 
den väg som ansluter till plankorsningen så att den stämmer överens med Transport- och 
kommunikationsverkets föreskrifter eller motsvarar den tidigare vägen, eller avlägsna plan-
korsningen.

36 §

Annat arbete på järnvägsområde samt placering av anläggningar och anordningar på järn-
vägsområde

På ett järnvägsområde får placeras andra ledningar, anläggningar och anordningar än sådana 
som anknyter till banhållningen och utföras annat arbete än sådant som anknyter till banhåll-
ningen genom att avtala om nyttjanderätten och utförandet av åtgärden med bannätsförvalta-
ren. 

Bannätsförvaltaren kan ingå ett i 1 mom. avsett avtal om nyttjanderätten eller åtgärden inte 
orsakar fara för trafiken eller medför betydande olägenhet för banhållningen och om inte arbe-
tet eller placeringen av anordningar annars kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och till rim-
liga kostnader. 

I avtalet enligt 1 mom. ska ingå villkor som gäller avvärjande av fara eller olägenhet. När 
avtalet gäller placering av en ledning, anläggning eller anordning på ett järnvägsområde ska 
det i avtalet också avtalas om uppförandet och underhållet av ledningen, anläggningen eller 
anordningen samt att dessa åtgärder hör till den som placerat och har nyttjanderätten till led-
ningen, anläggningen eller anordningen. I avtalet ska ingå ett villkor om skyldighet för den 
som placerat och har nyttjanderätten till ledningen, anläggningen eller anordningen att på egen 
bekostnad utföra de ändringar som bannätsförvaltaren kräver eller att flytta eller avlägsna led-
ningen, anläggningen eller anordningen om användningen av ledningen, anläggningen eller 
anordningen orsakar oförutsedd fara för trafiken eller medför betydande olägenhet för ban-
hållningen. 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på arbete på järnväg samt placering av ledningar, an-
läggningar och anordningar på ett järnvägsområde, om det inte i någon annan lag bestäms sär-
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skilt om rätten att genomföra åtgärden. Om åtgärden baserar sig på ett myndighetsbeslut med 
stöd av någon annan lag, ska bannätsförvaltaren och den som genomför åtgärden komma 
överens om tidpunkten och sättet för genomförandet.

37 §

Skyddsområde för järnväg

Järnvägens skyddsområde sträcker sig 30 meter från mittlinjen av banans spåranläggning el-
ler, om det finns flera spåranläggningar, från mittlinjen av den yttersta spåranläggningen, om 
inte skyddsområdet av särskilda skäl minskas eller utvidgas till högst 50 meter i järnvägspla-
nen.

Om väg- eller järnvägstrafikens säkerhet så kräver har Trafikledsverket rätt att avlägsna 
växtlighet från skyddsområdet eller begränsa växtlighetens höjd. På skyddsområdet får det 
inte finnas byggnader, upplag, stängsel eller andra anläggningar eller anordningar, om de eller 
användningen av dem kan äventyra väg- eller järnvägstrafikens säkerhet eller medföra olä-
genhet för banhållningen.

38 §

Frisiktsområde för järnväg

Järnvägens frisiktsområde omfattar det område i en plankorsning som på grund av trafiksä-
kerheten ska vara fritt från hinder som skymmer sikten.

Trafikledsverket har rätt att på frisiktsområdet avlägsna växtlighet och naturhinder som 
skymmer sikten. På frisiktsområdet får det inte finnas byggnader, upplag, stängsel eller andra 
anläggningar eller anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten genom att skymma sikten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om definitionen av 
frisiktsområde för järnväg. Bestämmelser om frisiktsområdet vid en plankorsning mellan en 
landsväg och en järnväg finns i 45 § i lagen om trafiksystem och landsvägar.

40 §

Behörighet att bevilja undantag

Trafikledsverket kan bevilja undantag från de förbud och begränsningar som föreskrivs i 
37–39 §, om väg- och järnvägstrafikens säkerhet inte äventyras och banhållningen inte föror-
sakas olägenhet. Beslutet om undantag kan förenas med behövliga villkor.

41 §

Undantag från begränsningar

Det som bestäms i 37 och 38 § tillämpas inte om den växtlighet som avses i de nämnda pa-
ragraferna har planterats eller tagits under särskild omvårdnad eller om en byggnad, ett upp-
lag, ett stängsel eller en annan anläggning eller anordning har uppförts innan nyttjanderätten 
till området har begränsats på det sätt som föreskrivs i de nämnda paragraferna.

Om växtlighet som avses i 1 mom. eller en byggnad, anläggning eller anordning äventyrar 
trafiksäkerheten eller medför olägenhet för banhållningen, kan Trafikledsverket besluta att de 
ska avlägsnas eller flyttas eller att de ska ändras på det sätt som krävs. Om ägaren inte vidtar 
åtgärden inom utsatt skälig tid har Trafikledsverket rätt att vidta den på egen bekostnad.
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Bestämmelserna i 37 och 38 § samt i 1 och 2 mom. gäller inte en byggnad inom ett detalj-
planeområde eller avlägsnande av växtlighet som med hänsyn till miljön är av särskild bety-
delse.

42 §

Förfarandet vid avlägsnande av växtlighet och naturhinder

Innan Trafikledsverket börjar avlägsna växtlighet som avses i 37 § 2 mom. eller 38 § 2 
mom. eller naturhinder som avses i det sistnämnda lagrummet ska fastighetens ägare eller in-
nehavare underrättas om detta eller saken kungöras i god tid innan åtgärden vidtas. Fastighet-
ens ägare eller innehavare kan, om han så önskar, själv ombesörja åtgärden enligt anvisning av 
Trafikledsverket.

43 §

Järnvägsförrättning

De områden och rättigheter som behövs för banhållningsbehov löses in och rättigheter som 
hänför sig till plankorsningar ändras vid en järnvägsförrättning. Vid inlösen och vid sådan 
ändring av rättigheter som hänför sig till plankorsningar iakttas lagen om inlösen av fast egen-
dom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, om inte något annat följer av 
denna lag. I fråga om rättande av fel i en järnvägsförrättning, korrigering av ett fel och fram-
ställning om återbrytande av förrättningen eller beslutet gäller i tillämpliga delar vad som i 
fastighetsbildningslagen (554/1995) bestäms om fastighetsförrättning. 

En järnvägsförrättning kan verkställas utan gode män, om ingen av sakägarna vid järnvägs-
förrättningen kräver att gode män anlitas och förrättningen inte gäller ersättningar.

Ett ärende som gäller nedläggning av plankorsningar kan på ansökan av bannätsförvaltaren 
behandlas även vid en förrättning av enskild väg så som föreskrivs i lagen om enskilda vägar.

Om underhållet eller förbättringen av järnvägen har förändrat järnvägsområdets omfång, och 
ändringarna inte har behandlats vid en fastighetsförrättning, kan det för att utreda saken verk-
ställas en järnvägsförrättning trots att det inte finns någon järnvägsplan. En sådan förrättning 
kan gälla endast sådana ändringar i ett järnvägsområde som har uppkommit före 2007. Trafik-
ledsverket eller den fastighetsägare vars område ändringen gäller kan ansöka om järnvägsför-
rättning. Om järnvägsområdet till följd av ändringen har utvidgats över den gräns som tidigare 
bestämts för området, bestäms vid denna förrättning en ny gräns för järnvägsområdet, vid be-
hov enligt Trafikledsverkets anvisning, och det tillskottsområde som uppkommit övergår i 
Trafikledsverket ägo efter att förrättningen vunnit laga kraft. Vid förrättningen behandlas er-
sättningar för förluster som föranletts av en utvidgning eller någon annan ändring av järnvägs-
området samt andra behövliga frågor. Räntan på ersättningarna beräknas i enlighet med 69 § 
från den tidpunkt då järnvägsförrättningen avslutas och värdetidpunkten för ersättningen be-
stäms i enlighet med 67 §. 

44 §

Inledande av järnvägsförrättning

Bannätsförvaltaren har rätt att med stöd av 21 § 1 mom. ansöka om järnvägsförrättning när 
en godkänd järnvägsplan har vunnit laga kraft eller kan verkställas trots besvär eller på grund-
val av skriftligt samtycke som avses i 14 § 2 mom.
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46 §

Besittningstagande

Det järnvägsområde och vägområde som anvisats i en järnvägsplan och de övriga områden 
som i järnvägsplanen anvisats bannätsförvaltaren samt de rättigheter som grundas tas i ban-
nätsförvaltarens besittning vid en tidpunkt som fastställs vid en tillträdessyn i samband med 
järnvägsförrättningen. De områden som i en järnvägsplan anvisats för en enskild väg tas i 
bannätsförvaltarens besittning för den tid vägen anläggs. I samband med besittningstagandet 
får bannätsförvaltaren rätt att använda områdena och utöva rättigheterna för de ändamål som 
anges i järnvägsplanen, trots andra rättigheter som hänför sig till fastigheten. Det besittnings-
tagande som avses i detta moment kan också ske stegvis, i enlighet med bannätsförvaltarens 
anvisningar.

Om besittningstagandet medför förlust av bostad eller försämrad utkomst på grund av att id-
kande av näring eller utövande av yrke försvåras eller någon annan påföljd som avses i 57 § 2 
mom. i inlösningslagen, kan inlösningskommissionen på yrkande av den som saken gäller be-
stämma att besittningstagandet till denna del får ske tidigast när en tidsperiod på högst tre må-
nader, utsatt av kommissionen, har förflutit sedan förskottsersättning eller den ersättning som 
bestämts vid den första förrättningen har betalts till den som saken gäller.

Vid en sådan banförbättring som avses i 14 § 2 mom. och som bedöms ha ringa verkningar 
kan besittningstagandet ske enligt samtycke. Efter besittningstagandet ska bannätsförvaltaren 
dock utan dröjsmål ansöka om en järnvägsförrättning.

Om överenskommelse inte nås om att avlägsna eller flytta egendom från ett område som ta-
gits i besittning, ska banhållaren för ägaren eller innehavaren av den egendom som ska av-
lägsnas sätta ut en skälig och med tanke på byggarbetet lämplig tidsfrist, efter vars utgång 
egendomen avlägsnas av banhållaren. Bannätsförvaltaren ska i sådana fall innan egendomen 
avlägsnas, om möjligt, underrätta egendomens ägare eller innehavare om detta.

Om byggnader, upplag eller anordningar eller träd, växande gröda eller annan växtlighet 
måste avlägsnas eller flyttas från ett område som har upplåtits eller ska upplåtas för banhålla-
ren, ska utöver den därigenom orsakade skadan eller olägenheten även de kostnader som 
sakägaren åsamkas på grund av avlägsnandet eller flyttningen ersättas.

46 a §

Överlåtelse av en enskild väg

En sådan enskild väg som avses i 46 § 1 mom. överlåts till väghållaren vid den tidpunkt som 
bannätsförvaltaren bestämmer, efter att det vid en järnvägsförrättning har fattats beslut om 
vägdelägarna och om hur ansvaret för vägens underhåll fördelas mellan delägarna. Detta är 
fallet även om förrättningen är föremål för ändringssökande. För att vägen ska kunna överlåtas 
är det möjligt att fatta ett temporärt beslut om vägdelägarna och om fördelningen av ansvaret 
för underhållet under den tid järnvägsförrättningen pågår.

47 §

Fastställande av föremålet för inlösning samt uppkomst av äganderätt till järnvägsområdet

I ett beslut om inlösen fastställs föremålet för inlösningen enligt järnvägsplanen eller ett 
skriftligt samtycke enligt 14 § 2 mom., vid behov enligt bannätsförvaltarens anvisning. En 
mindre avvikelse från järnvägsplanen kan göras av särskilda skäl.

Ett område som fastställts som järnvägsområde övergår i bannätsförvaltarens ägo efter att 
beslutet om inlösen har vunnit laga kraft.
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Ett järnvägsområde som kommit i bannätsförvaltarens ägo ombildas till en inlösningsenhet. 
Ett sådant område kan med bannätsförvaltarens samtycke anslutas till en inlösningsenhet som 
redan tillhör bannätsförvaltaren eller som bildas för bannätsförvaltaren. För den som äger en 
privat spåranläggning bildas en annan fastighet.

48 §

Grundande av nyttjanderätt

Om en järnväg på en fastighets område byggs i en tunnel, på en bro eller på en damm eller 
på ett sådant område som i detaljplanen i första hand har anvisats för andra användningsända-
mål än som ett sådant trafikområde för järnvägar som avses i 83 § 3 mom. i markanvändnings-
och bygglagen, grundas för bannätsförvaltaren i stället för äganderätt nyttjanderätt till järn-
vägsområdet enligt 3 § i inlösningslagen, på det sätt som bestäms i järnvägsplanen. Om järn-
vägen byggs över ett område som ligger inom en inlösningsenhet som inte ägs av bannätsför-
valtaren och som fortfarande används för det ändamål för vilket det har inlösts, grundas för 
bannätsförvaltaren nyttjanderätt till järnvägsområdet enligt 3 § i inlösningslagen.

Efter att beslutet om inlösen har vunnit laga kraft uppkommer för bannätsförvaltaren en så-
dan nyttjanderätt till ett biområde som motsvarar områdets användningsändamål.

49 §

Upphörande av rättigheter

När ett järnvägsområde övergår i bannätsförvaltarens ägo förfaller inteckningar, nyttjande-
rättigheter och övriga särskilda rättigheter som hänför sig till det järnvägsområde som löses in.

Om innehavaren av rättigheter enligt 1 mom. orsakas skada av att rättigheterna upphör, ska 
bannätsförvaltaren ersätta skadan.

Vid en järnvägsförrättning kan dock beslutas om att en viss nyttjanderätt eller särskild rät-
tighet hålls i kraft med bannätsförvaltarens samtycke, förutsatt att rättigheten och utövandet av 
den inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för banhållningen och att ikrafthål-
landet inte heller äventyrar fastighetssystemets klarhet.

Rättigheter som hänför sig till plankorsningar upphör när en behövlig och ersättande vägför-
bindelse har ordnats och förrättningen för den ersättande vägrätten har vunnit laga kraft.

50 §

Utloppsdiken

För bannätsförvaltaren grundas servitutsrätt till ett område som i järnvägsplanen anvisats för 
utloppsdike.

Om överenskommelse om gemensam dikning inte nås vid en järnvägsförrättning eller om 
det annars finns särskilda skäl, kan dikningsfrågan överföras för behandling vid en diknings-
förrättning enligt vattenlagen, vid vilken vid behov kan göras mindre avvikelser från det läge 
för utloppsdiket som anges i järnvägsplanen.

Om ett utloppsdike efter det att det har lagts föranleder skada eller olägenhet och överens-
kommelse inte nås om ersättningarna, behandlas ärendet i enlighet med vattenlagen.

52 §

Behandling av inlösen vid två förrättningar
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Utöver vad som bestäms i 20 § i inlösningslagen kan förrättningsingenjören på framställning 
av bannätsförvaltaren dela upp de ärenden som gäller inlösen av områden eller en plankors-
ning enligt förrättningsförordnandet för behandling vid två särskilda järnvägsförrättningar, om 
det på grund av antalet eller arten av de ärenden som ska avgöras eller av andra orsaker är 
ändamålsenligt.

Om inlösen eller ett plankorsningsärende i enlighet med 1 mom. behandlas vid två särskilda 
förrättningar, ska förrättningsingenjören efter att den första förrättningen avslutats utan sär-
skild ansökan fortsätta med inlösningen vid en ny förrättning, när behandlingen av ärendena så 
kräver. Förutom förrättningsärenden som inte avgjorts ska vid denna förrättning behandlas och 
avgöras även de ärenden som gäller sådana ändringar i föremålet för inlösen som görs efter att 
den tidigare förrättningen avslutats.

55 §

Ersättningar vid ägoregleringar

Vid ägoreglering värderas ett område som överförs från en fastighet till en annan separat 
med hänsyn till den överlåtande och den mottagande fastigheten. Om värdena avviker från 
varandra ska bannätsförvaltaren åläggas att ersätta skillnaden, om inte något annat följer av 69 
§ 2 mom.

57 §

Utvidgning av inlösen

Om användningen av en fastighet eller en del av en fastighet orsakas betydande olägenhet på 
grund av splittring av ägorna, minskad ägoareal, ändrade vägrätter eller förbud enligt 37 eller 
38 § som orsakas av ett järnvägsområde eller av någon annan därmed jämförbar orsak, och 
olägenheten inte kan avlägsnas eller väsentligen lindras genom ägoregleringar, har fastighet-
ens ägare rätt att kräva att bannätsförvaltaren löser in fastigheten eller en del av den, om fas-
tighetsägaren inte önskar ersättning för olägenheten. Om byggandet av en järnväg annars or-
sakar betydande skada eller olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fas-
tighet, har fastighetens ägare rätt att i stället för ersättning kräva att bannätsförvaltaren löser in 
fastigheten eller en del av den. Bannätsförvaltaren har rätt att lösa in fastigheten eller en del av 
den, om ersättningen för olägenhet eller skadeståndet skulle vara betydande i jämförelse med 
värdet på fastigheten eller fastighetsdelen.

I järnvägsplanen kan bannätsförvaltaren ges rätt att lösa in en fastighet eller en del av den, 
om kostnaderna för att undanröja eller minska de skadliga verkningar som järnvägen medför 
för fastigheten eller en del av den, eller kostnaderna för att ordna en ny trafikförbindelse i stäl-
let för den förbindelse som järnvägen skär av, skulle vara betydande i jämförelse med värdet 
på fastigheten eller fastighetsdelen. Av järnvägsplanen ska det i detta fall framgå hur stora 
kostnaderna för undanröjandet eller minskandet av de skadliga verkningarna eller för anord-
nandet av en ny trafikförbindelse är i jämförelse med värdet på fastigheten eller fastighetsde-
len.

Av de fastigheter eller fastighetsdelar som löses in med stöd av 1 eller 2 mom. kan det, med 
iakttagande av 49 a § 1 mom. i inlösningslagen, bildas en eller flera inlösningsenheter som är 
separata från järnvägsområdet.

58 §

Utvidgning av inlösen inom detaljplaneområde
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Då en järnväg byggs på ett område som enligt 83 § 4 mom. i markanvändnings- och byggla-
gen anvisats som trafikområde för järnväg, är bannätsförvaltaren skyldig att lösa in fastigheten 
eller en del av den till gränsen för trafikområdet enligt detaljplanen, om fastighetens ägare yr-
kar på detta vid järnvägsförrättningen. Bannätsförvaltaren har även rätt att lösa in en fastighet 
av det nämna slaget eller en del av den till områdets gräns. Beträffande bildandet av en inlös-
ningsenhet gäller 57 § 3 mom.

Om en sådan ändring av en detaljplan som kan inverka på den inlösningsrätt eller inlös-
ningsskyldighet som nämns i 1 mom. har väckts eller om ett ärende som gäller inlösen av om-
rådet har väckts med stöd av markanvändnings- och bygglagen, får vid en järnvägsförrättning 
inte beslutas om inlösen förrän avgörandet av detaljplaneändringen har vunnit laga kraft eller 
ärendet angående inlösen av området inte längre är anhängigt med stöd av markanvändnings-
och bygglagen. Vid behov kan ärendet avskiljas för behandling vid en separat förrättning.

59 §

Reglering av enskilda vägar

Vid en järnvägsförrättning ska sådana regleringar av vägar och vägrätter företas som behövs 
med hänsyn till byggandet av ett järnvägsområde eller på grund av bestämmelser eller förbud 
som hänför sig till plankorsningar. Vid förrättningen behandlas och avgörs också övriga ären-
den som ska behandlas vid en förrättning av enskild väg enligt lagen om enskilda vägar.

Vägförbindelser till enskilda vägar samt vägrätter kan regleras vid en sådan lokal förrättning 
av enskild väg som avses i 76 § i lagen om enskilda vägar och som kan verkställas på bannäts-
förvaltarens begäran utan särskild ansökan när en järnvägsförrättning pågår. Vid den lokala 
förrättningen av enskild väg behandlas då också ersättningar enligt 62 §, och på den lokala 
förrättningen av enskild väg tillämpas också 82 § i inlösningslagen.

60 §

Avtal om ersättning

Sakägarna kan avtala om inlösningsersättningar. Avtalet underställs inte inlösningskom-
missionen för fastställelse på det sätt som avses i 40 § 2 mom. i inlösningslagen. Avtalet om 
ersättningar binder också den på vilken sakägarens rätt till fastigheten övergår. 

Ett järnvägsområde som genom överlåtelse kommit i bannätsförvaltarens ägo ombildas till 
en inlösningsenhet. Ett sådant område kan anslutas till en inlösningsenhet som redan tillhör 
bannätsförvaltaren eller som ska bildas för bannätsförvaltaren. I fråga om upphörande av in-
teckningar och övriga särskilda rättigheter som hänför sig till området gäller vad som bestäms 
i 49 §.

Om innehavaren av rättigheter enligt 2 mom. orsakas skada av att rättigheterna förfaller ska 
bannätsförvaltaren ersätta skadan. Om överenskommelse om ersättningen inte nås, bestäms 
om saken vid en järnvägsförrättning.

61 §

Ersättning för skydds- och frisiktsområden

Om användningen av en fastighet orsakas skada eller betydande olägenhet av att ägarens rätt 
begränsas på det sätt som avses i 37–39 § inom ett område vars användning inte tidigare har 
begränsats på motsvarande sätt, är bannätsförvaltaren skyldig att ersätta skadan eller olägen-
heten.
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Om fastighetens ägare orsakas skada av att egendom avlägsnas från skydds- eller frisiktsom-
rådet med stöd av 37 eller 38 §, har fastighetens ägare rätt att få ersättning för skadan av ban-
nätsförvaltaren. Ägaren har rätt att få ersättning av bannätsförvaltaren för kostnader som för-
anleds av avlägsnande eller flyttande av egendom eller utförande av ändringar enligt 41 § 2 
mom.

63 §

Ersättning för utredningsarbete och för vissa andra åtgärder

Om en fastighet orsakas skada eller olägenhet genom en åtgärd som vidtagits med stöd av 9 
§ 1 mom., genom att en tillfällig farväg enligt 32 § ordnas eller nyttjas eller genom brådskande 
banarbete enligt 33 §, är fastighetens ägare berättigad till ersättning av bannätsförvaltaren.

65 §

Övriga ersättningar och järnvägsförrättning som gäller ersättningar

Om en järnväg orsakar en fastighet någon annan skada eller olägenhet än vad som avses i 
detta kapitel, är fastighetens ägare berättigad till ersättning av bannätsförvaltaren. Då skadan 
eller olägenheten är betydande, har fastighetens ägare rätt att kräva att bannätsförvaltaren löser 
in fastigheten eller en del av den, om fastighetsägaren inte önskar ersättning för sin förlust. 
Om överenskommelse om ersättningen eller inlösningen inte nås, ska frågan avgöras vid en 
järnvägsförrättning.

Om en ersättnings- eller inlösningsfråga som följer av denna lag tas till behandling i annat 
fall än vid en järnvägsförrättning eller om ersättningen kan bestämmas först sedan järnvägs-
förrättningen har avslutats och överenskommelse inte nåtts om ersättningarna, ska ersättnings-
frågan avgöras vid en järnvägsförrättning.

Den i 1 och 2 mom. nämnda järnvägsförrättningen kan företas på ansökan av bannätsförval-
taren eller den som yrkar på ersättning.

69 §

Utbetalning av ersättning samt ränta

De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som bannätsförvaltaren ålagts att betala, 
jämte sex procents årlig ränta, ska betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt då ersätt-
ningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen av ersättning ska på denna betalas en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till bannätsförvaltaren betala en er-
sättning för området till den del som ersättningen inte kan dras av från de betalningar som 
bannätsförvaltaren påförts, och överlåtaren av området får en ersättning av bannätsförvaltaren 
för det överlåtna området. På de ersättningar som avses i detta moment tillämpas vad som i 1 
mom. föreskrivs om beräkning av ränta och utbetalning av ersättning.

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från besittningstagandet enligt 46 
§, om inte annat överenskoms när det gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., samt i de 
fall som nämns i 65 § från tidpunkten för slutsammanträdet i samband med järnvägsförrätt-
ningen. Ränta på ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt 
som vid förrättningen har bestämts för besittningstagande av områdena.

Ersättningar som bannätsförvaltaren ålagts att betala vid banförrättning och vägförrättning 
för en enskild väg enligt 43 § 3 mom. samt ovan i 2 mom. avsedda ersättningar för ägoregle-
ring till överlåtaren av ett område betalas av bannätsförvaltaren. 
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70 §

Deponering av ersättning som är stridig

Om bannätsförvaltaren anför besvär över ersättningar som bestämts vid en järnvägsförrätt-
ning får den del av ersättningen som bestridits deponeras. På deponeringen tillämpas i övrigt 
det som bestäms i 52 § 2 och 3 mom. och 70 § i inlösningslagen.

71 §

Tvångsverkställighet i särskilda fall

På en ersättning som har bestämts vid en järnvägsförrättning och som sakägaren ska betala 
till bannätsförvaltaren samt på egendom som till följd av ägoreglering har bytts ut, tillämpas 
288 § i fastighetsbildningslagen.

72 §

Panträttsinnehavares rätt till ersättning

Om innehavaren av panträtt har förlorat sin fordran helt eller delvis på grund av att ersätt-
ningen inte har deponerats, till följd av att den ersättningsberättigade har avstått från ersätt-
ningen eller att en uppenbarligen för låg ersättning har avtalats, har innehavaren rätt att av 
bannätsförvaltaren få ersättning för skadan.

Om en fastighet mot vilken panträtt riktar sig löses in helt och hållet, ska det bestämmas att 
den ersättning för föremål som ska betalas till följd av inlösningen ska deponeras. I övrigt gäl-
ler i fråga om deponering 49 § 2–4 mom. i inlösningslagen.

73 §

Obetydliga ersättningar

Om det totala belopp som inlösningskommissionen har bestämt att bannätsförvaltaren ska 
betala till en och samma sakägare inte överstiger 20 euro, behöver beloppet inte betalas eller 
deponeras.

74 §

Ersättningsfria överlåtelser

Staten har inte rätt att av Trafikledsverket få ersättningar enligt denna lag. Affärsverk enligt 
lagen om statliga affärsverk (1062/2010) har dock rätt att få ersättningar. Statsrådet kan av 
särskilda skäl fatta ett annat beslut om statens rätt till ersättning.

75 §

Kostnaderna för järnvägsförrättning

Bannätsförvaltaren svarar för förrättningskostnaderna vid en järnvägsförrättning. Vid en 
järnvägsförrättning enligt 65 § ska förrättningskostnaderna helt eller delvis påföras den som 
framställt yrkandet, om yrkandet har varit uppenbart ogrundat.
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78 §

Nedläggning av järnväg i samband med byggande av järnväg

Om en järnväg i samband med byggande av en järnväg har fått en ny sträckning och det i 
järnvägsplanen inte har bestämts att banan med den tidigare sträckningen kvarstår som järn-
väg, läggs den till denna del ned som järnväg med stöd av en järnvägsplan som godkänts av 
Transport- och kommunikationsverket. Trafikledsverket får utan hinder av detta använda det 
tidigare järnvägsområdet för andra banhållningsbehov, om det bestäms så i järnvägsplanen.

79 § 

Nedläggning av järnväg i andra sammanhang

Kommunikationsministeriet kan lägga ned en järnväg med stöd av en järnvägsplan som be-
retts av Trafikledsverket, om

1) järnvägen inte längre används för bedrivande av järnvägstrafik, banhållningsrelaterad tra-
fik eller trafikens övriga behov,

2) användning enligt 1 punkten inte kan förutses i fråga om järnvägen,
3) det inte finns användning för järnvägen som privat spåranläggning, och
4) tillgängligheten till området samt transportbehoven har tryggats på något annat sätt.
Kommunikationsministeriet kan dessutom dra in en järnväg med stöd av en järnvägsplan 

som beretts av Trafikledsverket, om trafiken på järnvägen är obetydlig och det inte är ekono-
miskt lönsamt att med statens medel hålla järnvägen i ett tryggt skick för trafik så som avses i 
29 eller 30 § och om tillgängligheten till området samt transportbehoven har tryggats på något 
annat sätt.

Kommunikationsministeriet ska innan ett beslut enligt denna paragraf fattas vid behov höra 
de ministerier, landskap och kommuner som saken gäller.

80 §

Överlåtelse av järnvägsområde i samband med nedläggning av järnväg

Trafikledsverket överlåter ett järnvägsområde med stöd av ett beslut som avses i 78 eller 79 
§, om det inte är motiverat att verket fortsätter att förvalta området. Vid överlåtelse av områ-
den följs det förfarande som föreskrivs i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögen-
het (973/2002). 

I en järnvägsplan som gäller nedläggning av en järnväg kan man besluta att utan ersättning 
avstå från ett järnvägsområde, om området är av ringa värde eller betydelse. Järnvägsområdet 
överförs till de angränsande fastigheterna längs mittlinjen av det område som ett eller flera av 
banans spåranläggningar bildar. Vid rågång på det tidigare järnvägsområdet får en rå rätas ut 
och andra sådana råjusteringar göras som med hänsyn till fastighetsindelningen är ändamåls-
enliga så att till arealen små områden av ringa värde byts ut mellan fastigheterna eller, om 
inget lämpligt vederlagsområde finns, överförs från en fastighet till en annan. Inom ett detalj-
planeområde eller ett område för vilket kommunen beslutat utarbeta en detaljplan övergår ett 
järnvägsområde dock i kommunens ägo.

När en järnväg har lagts ned och det inte har bestämts att järnvägsområdet ska användas för 
andra banhållningsbehov eller när Trafikledsverket drar in användningen av järnvägsområdet 
för andra behov, upphör den nyttjanderätt enligt 48 § 1 mom. som hänfört sig till området.

I järnvägsplanen ska det bestämmas från vilken tidpunkt området upphör att vara järnväg.
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81 §

Konstruktioner och anordningar på ett järnvägsområde som dragits in och överlåts

I järnvägsplanen ska det anges huruvida ett område behövs som vägområde, museijärnväg 
eller för något annat ändamål och om det på området finns konstruktioner eller anordningar 
som kräver särskilt underhåll. Om så är fallet ska området lämnas i ett sådant skick att dess 
användning för det nämnda syftet inte försvåras. Om sådan användning som avses ovan inte 
finns, ska i järnvägsplanen vid behov anges de åtgärder som behövs för återställandet av det 
tidigare järnvägsområdet. Trafikledsverket ska inom två år från det att beslutet om nedlägg-
ning av järnvägen trätt i kraft föra bort sådana konstruktioner och anordningar som i banhåll-
ningssyfte uppförts eller placerats på järnvägsområdet och vidta eventuella åtgärder för åter-
ställande av området, om det inte avtalas om något annat med mottagaren.

82 §

Förfaranden som gäller ett järnvägsområde som dragits in

Trafikledsverket ska utan dröjsmål ansöka om järnvägsförrättning när en järnväg har lagts 
ned och Trafikledsverket har fattat beslut om att avstå från järnvägsområdet. 

Vid järnvägsförrättningen noteras ett järnvägsområde som med stöd av 80 § 2 mom. har 
överförts till fastigheten närmast invid samt dess areal, och området anges på kartan och 
märks vid behov ut i terrängen.

De områden som har kommit i kommunens ägo ombildas, enligt vad som är ändamålsenligt, 
till en eller flera fastigheter eller fogas till en fastighet som kommunen redan äger med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 41 § i fastighetsbildningslagen.

83 §

Indragning av biområde

Bannätsförvaltaren drar in ett biområde, om det inte längre behövs för det ändamål som det 
har anlagts för. När ett biområde dras in upphör samtidigt den nyttjanderätt som hänfört sig till 
området. Efter att biområdet har dragits in ska bannätsförvaltaren utan dröjsmål ansöka om en 
järnvägsförrättning.

Om indragningen av ett biområde för någon medför sådan nytta som inte ska anses vara 
obetydlig, är denne skyldig att ersätta bannätsförvaltaren för den erhållna nyttan. Om överens-
kommelse om ersättningen inte nås ska frågan avgöras vid en sådan järnvägsförrättning som 
avses i 1 mom.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om biområde tillämpas också på ett sådant område som är 
jämförbart med biområde enligt denna lag och till vilket bannätsförvaltaren fått nyttjanderätt 
genom inlösen före denna lags ikraftträdande.

84 §

Upphörande av panträtt och särskild rättighet

Om panträtt eller särskild rättighet hänför sig till en fastighet, och ett område som hört till 
denna fastighet har övergått till en annan fastighet med stöd av detta kapitel, upphör den 
nämnda rättigheten vad gäller det överförda området. Om upphörandet av en rättighet medför 
skada för dess innehavare, är innehavaren berättigad till ersättning av bannätsförvaltaren. I 
detta fall ska 5 kap. iakttas i tillämpliga delar.
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85 a §

Överlåtelse av delar av ett järnvägsområde

På Trafikledsverkets rätt att i andra situationer än i samband med nedläggning av en järnväg 
överlåta ett järnvägsområde som är obehövligt med avseende på banhållningen tillämpas det 
som bestäms i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet.

86 §

Biträdande fältuppgifter 

Trafikledsverket kan ingå avtal om att en biträdande terränguppgift som anknyter till en till-
ståndsuppgift eller andra uppgifter och som hör till verket enligt denna lag överförs till en pri-
vat tjänsteleverantör eller någon annan tjänsteleverantör. 

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för 
att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. På den som sköter en biträdande terränguppgift till-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när personen utför uppgifter som avses 
i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

87 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den att fortsätta med eller upprepa det lagstridiga för-
farandet. Transport- och kommunikationsverket kan också bestämma att den som bryter mot 
denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska fullgöra sin skyldighet. 
Transport- och kommunikationsverket kan förena sitt beslut med vite eller med hot om att den 
försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts. I ett 
ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande tillämpas viteslagen.

Om en brådskande åtgärd krävs för att avlägsna en fara som omedelbart hotar trafiken, har 
Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket rätt att vidta åtgärden eller rätta 
till den olovliga åtgärden på bekostnad av den som är skyldig att rätta till den.

Om någon hindrar Transport- och kommunikationsverket eller Trafikledsverket att utföra ett 
tjänsteuppdrag som avses i 2 mom. eller ett utredningsarbete som avses i 9 § 1 mom., ska po-
lisen på Transport- och kommunikationsverkets eller Trafikledsverkets begäran ge handräck-
ning.

88 §

Indrivning av kostnader

Om bannätsförvaltaren är berättigad att vidta en åtgärd som avses i denna lag på någon an-
nans bekostnad, kan kostnaderna indrivas i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

89 §

Underhåll av plankorsningar och broar
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Bannätsförvaltaren underhåller plankorsningen mellan en väg och en järnväg över hela be-
tongplattan. Väghållaren svarar för vinterunderhållet av vägen.

Bannätsförvaltaren sätter upp och underhåller på egen bekostnad trafikljus, avstängnings-
och varningsanordningar och vägmärken som anger plankorsning, vilka satts upp på en väg 
vid en plankorsning med en järnväg, om inte något annat avtalas om kostnadsansvaret. Genom 
en ömsesidig överenskommelse mellan väghållaren och bannätsförvaltaren kan bannätsförval-
taren även sätta upp vägmärken som anger obligatoriskt stannande.

När en ny väg på väghållarens initiativ byggs på ett järnvägsområde, svarar väghållaren på 
egen bekostnad för uppsättandet av trafikljus, avstängnings- och varningsanordningar samt 
vägmärken.

Väghållaren sätter upp och underhåller på egen bekostnad vägmärken som varnar för en 
plankorsning med en järnväg samt avståndsmärken för plankorsningen.

För underhåll av broar som korsar en landsväg och en järnväg svarar den som underhåller 
trafikleden och som svarar för den trafikled som korsar en annan trafikled, om det inte avtalas 
om något annat. Parterna kommer sinsemellan överens om underhållet av gemensamma broar 
för en landsväg och en järnväg.

För uppsättandet av trafikanordningar som avses i 2—4 mom. behövs inte sådant samtycke 
av kommunen som avses i 71 § 1 mom. i vägtrafiklagen (  /  ).

90 §

Delgivning och delfående av beslut

Ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan samt förlängning av 
deras giltighetstid ska delges offentligt. Bannätsförvaltaren ska i syfte att delge beslutet sända 
beslutet och de handlingar som utgör grund för beslutet till den kommun som saken gäller. 
Kommunen ska meddela att beslutet och handlingarna är framlagda på det sätt som kommu-
nala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen enligt kommunallagen (410/2015). Beslutet 
och handlingarna ska vara offentligt framlagda i kommunen under 30 dagar. Delfåendet anses 
ha skett när beslutet lades fram offentligt.

Ett sådant beslut om godkännande av en järnvägsplan som är av ringa betydelse kan delges 
genom bevislig delgivning enligt vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). Bestäm-
melser om delgivning av beslut på elektronisk väg finns i lagen om elektronisk kommunikat-
ion i myndigheternas verksamhet (13/2003).

91 § 

Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna

Samtidigt som ett beslut om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan delges 
offentligt enligt 90 § ska bannätsförvaltaren sända ett meddelande om beslutet till dem som på 
grund av planen gjort en anmärkning och vilkas adresser är kända.

Bannätsförvaltaren ska sända ett meddelande om beslut om godkännande av en utrednings-
plan och en järnvägsplan till landskapet, kommunen och vid behov till också till andra myn-
digheter. En kopia av planen ska vid behov fogas till meddelandet.

92 §

Ändringssökande

Beslut som har fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Besvär över 
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Trafikledsverkets beslut i de fall som avses i 18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets plankorsningen i fråga finns, samt i de fall som avses i 40 
och 41 § hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten i fråga finns.

Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Bannätsförvaltaren har rätt att anföra besvär över ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan. Landskapet, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och 
kommunen har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utrednings-
plan eller järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till kommunens område eller myndighet-
ens verksamhetsområde.

En registrerad lokal eller regional samman-slutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som 
hör till dess verksamhetsfält genom be-svär söka ändring i ett sådant beslut om godkännande 
av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens 
eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Besvär som gäller ett sådant beslut om god-
kännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan som ska anses vara av samhällelig vikt 
ska behandlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid järnvägsförrättningar finns i 
77 §. 

94 §

Omedelbar verkställighet av beslut

Ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan och ett beslut om för-
längning av dess giltighetstid kan verkställas trots besvär, om fullföljdsdomstolen inte be-
stämmer något annat.

I ett beslut som Trafikledsverket meddelar med stöd av 18 § 4 mom. eller 41 § 2 mom. kan 
det bestämmas att beslutet får verkställas trots besvär.

100 §

Övergångsbestämmelser med tanke på ämbetsverksreformen och landskapsreformen

Utredningsplaner och järnvägsplaner som har godkänts eller vars utarbetande har påbörjats 
före ikraftträdandet av denna lag, ska behandlas och avgöras enligt denna lag.

Giltigheten för en rätt som har grundats före ikraftträdandet av denna lag att ha konstrukt-
ioner, anläggningar och anordningar på ett järnvägsområde förblir i kraft i enlighet med det 
beviljade tillståndet eller avtalet vid ikraftträdandet av denna lag. 

Utöver Trafikledsverket kan närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta järnvägsplaner gäl-
lande plankorsningar som avses i 20 § 2 mom. och på centralen tillämpas i detta sammanhang 
vad som bestäms om bannätsförvaltare i 2 kap. Denna behörighet upphör den 31 december 
2019. 

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får använda den rätt att föra talan som av-
ses i 43 a § i ärenden som gäller statens bannät till den 31 december 2019. 

Ersättningsyrkanden som hänför sig till sak- eller förmögenhetsskador som inträffat inom 
bannätet inom ett serviceområde för järnvägstrafik och som avses i 89 a § behandlas och av-
görs av närings-, trafik- och miljöcentralen till den 31 december 2019. 

På avtal som Trafikverket och närings-, trafik- och miljöcentralen eller Trafikledsverket och 
närings-, trafik- och miljöcentralen har ingått med en utomstående tjänsteleverantör innan 5, 8, 
12 och 15 § i banlagen trädde i kraft, tillämpas de bestämmelser som gällde vid bestämmel-
sernas ikraftträdande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
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69.

Lag

om upphävande ändring av banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs

1 §

Genom denna lag upphävs banskattelagen (605/2003).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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70.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som 

tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygs-
trafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland 
och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Sa-
ima kanal och om tillämpning av fördraget (104/2011) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
314/2016, som följer:

3 §

Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Saima kanal ska kommissionen för Saima kanal fun-
gera som ett särskilt organ. Kommunikationsministeriet tillsätter kommissionen för fem år i 
sänder. Ordförande för kommissionen är kanalfullmäktigen och medlemmar företrädare för 
kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, landskapet 
Södra Karelen och Trafikledsverket.

Kommissionen ska samordna myndigheternas ståndpunkter i frågor som gäller verkställande 
av arrendeavtalet om Saima kanal och utvecklande av fartygstrafiken samt fungera som till-
ståndsmyndighet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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71.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och häl-
sovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 

(159/2007) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 250/2014, som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) klient en klient enligt klientlagen samt en patient enligt patientlagen,
2) klienthandling en handling enligt klientlagen samt en journalhandling enligt patientlagen,
3) patientuppgift uppgifter om en patient som ingår i en journalhandling enligt patientlagen,
4) klientuppgift en patientuppgift samt uppgifter om en klient som ingår i en handling enligt 

klientlagen,
5) servicehändelse ordnandet eller genomförandet av en enskild tjänst mellan en tillhanda-

hållare av hälso- och sjukvårdstjänster och en patient,
6) informationssystem en programvara eller ett system för elektronisk behandling av klient-

uppgifter inom socialvården eller hälso- och sjukvården som används för lagring och uppdate-
ring av klient- eller journalhandlingar och uppgifter i dem samt dataregister eller datalager be-
stående av insamlade uppgifter som förvaltas med hjälp av automatisk databehandling och 
som tillverkaren uttryckligen har planerat för behandlingen av klient- eller journalhandlingar 
inom socialvården eller hälso- och sjukvården och uppgifterna i dem; med informationssystem 
avses dessutom sådan förmedlingsservice varmed klientuppgifter inom socialvården eller 
hälso- och sjukvården förmedlas till de riksomfattande informationssystemtjänster enligt 14 § 
1 mom. som Folkpensionsanstalten förvaltar,

7) tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster en verksamhetsenhet för hälso- och 
sjukvård enligt 2 § 4 punkten i patientlagen, en arbetsgivare enligt 7 § 2 punkten i lagen om 
företagshälsovård (1383/2001) samt en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som 
är självständig yrkesutövare,

8) tillhandahållare av socialvårdstjänster en myndighet som ordnar sådan socialvård som 
avses i 3 § 2 punkten i klientlagen, en offentlig producent av socialservice och en servicepro-
ducent enligt lagen om privat socialservice (922/2011),

9) bedömningsorgan för informationssäkerhet sådana företag, sammanslutningar och myn-
digheter som Transport- och kommunikationsverket med stöd av lagen om bedömningsorgan 
för informationssäkerhet (1405/2011) har godkänt att utföra bedömningar av överensstäm-
melse med kraven i fråga om informationssystem, samt 

10) interoperabilitet informationssystems tekniska och innehållsliga förmåga att fungera 
tillsammans med övriga informationssystem när systemen utnyttjar samma information.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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72.

Lag

om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 27 och 28 §, sådana de 

lyder 27 § i lag ( / ) och 28 § delvis ändrad i lag ( / ), som följer:

27 §

Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimyndighetens behörighet har verket rätt att utöva tillsynssamar-
bete med Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Transport- och kommuni-
kationsverket, konsumentombudsmannen, byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndig-
heter, en annan EES-stats tillsynsmyndighet och Europeiska kommissionen samt på begäran 
ge handräckning då dessa utför tillsyns- eller kontrolluppgifter som hänför sig till ett elföretag 
eller naturgasföretag.

28 §

Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
har Energimyndigheten rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen 
för att de ska kunna sköta sina uppgifter, och till Transport- och kommunikationsverket, om 
det är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för 
att de ska kunna sköta sina uppgifter,

3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndig-
heten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan EES-stat för att de ska kunna 
sköta sina uppgifter,

4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhind-
rande och utredning av brott.

Energimyndigheten har rätt att lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att den be-
rörda myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, och om uppgifter lämnas ut till en ut-
ländsk myndighet eller ett internationellt organ förutsätts det dessutom att dessa har motsva-
rande sekretess som Energimyndigheten i fråga om de uppgifter som lämnas ut.

Energimyndigheten får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter som myndigheten fått av en 
myndighet i en annan stat eller ett internationellt organ, om inte den myndighet som gett upp-
gifterna har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får endast 
användas för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag eller för de ändamål som samtycket 
getts för.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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73.

Lag

om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 4, 5, 7, 9, 11–16, 18, 

23, 25, 26, 28, 30, 31, 33–36, 39–43, 45–58, 61, 62, 65, 67–77, 81–87, 89, 90, 92–94, 96–105, 
110, 111, 120, 124, 130, 132, 134, 135, 143, 145, 157, 158, 163–172, 195, 209, 213, 228, 242, 
244, 245, 247, 249, 252, 253, 253 a, 253 b, 253 d, 258, 260–263, 265–270, 271 a–271 c, 272–
278, 280, 282, 284, 286 och 287 §, 288 § 1 mom., 289–292, 294–296, 299, 301, 303, 304, 
307–309, 311–320, 323, 325–331, 333, 334, 336, 338, 340, 342–345 samt 352 §

av dem 25, 40, 70, 209 och 303 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 68/2018, 28 och 36 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016 och 68/2018, 33, 110, 252, 253, 253 a, 253 
b, 253 d, 258, 260–263, 271 a–271 c, 325 och 327 § sådana de lyder i lag 456/2016, 48, 135, 
315, 326, 329, 342, 344 och 352 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 456/2016, 75 § sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 1235/2015, 111 och 249 § sådana de lyder i lag 277/2016, 134 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 900/2017, 269 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
824/2015, 275 § sådan den lyder i lag ( / ), 294 § sådan den lyder i lag 68/2018, 304, 308 och 
318 § sådana de lyder i lagarna 456/2016 och ( / ), 313 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / 
) samt 316 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 758/2015, som följer:

4 §

Anmälningsplikt som gäller bedrivande av verksamhet

När det gäller följande verksamheter ska verksamhetsutövaren göra en elektronisk anmälan 
till Transport- och kommunikationsverket innan verksamheten inleds:

1) allmän televerksamhet (televerksamhetsanmälan),
2) annan än koncessionspliktig televisionsverksamhet, om den som levererar tjänsten är eta-

blerad i Finland (programverksamhetsanmälan),
3) beställ-tv-verksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland (beställ-tv-

anmälan), och
4) om verksamhetsutövaren använder avkodningssystem i samband med tillhandahållande 

av linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät (betal-tv-
anmälan).

Anmälan enligt 1 mom. behöver dock inte göras om verksamhet som är kortvarig eller an-
nars är av mindre betydelse.

Närmare bestämmelser om hurudan verksamhet som ska betraktas som kortvarig eller av 
mindre betydelse får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

En anmälan enligt 1 mom. ska innehålla alla de identifierings- och kontaktuppgifter om fö-
retaget eller organisationen som behövs för tillsynen samt en beskrivning av verksamheten. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som 
ska lämnas, om anmälningarnas form och om hur de ska lämnas in.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar 
i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av verksam-
heten.

Om ett teleföretag eller en aktör som levererar betal-tv-tjänster inte längre, av någon orsak 
som inte kunnat förutses, kan tillhandahålla abonnenterna avtalsenliga kommunikationstjäns-
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ter eller andra tjänster eller iaktta avtalade villkor vid uppsägning av en tjänst, ska företaget 
utan dröjsmål eller senast två veckor innan tjänsten upphör meddela abonnenterna och Trans-
port- och kommunikationsverket att tjänsten upphör. Samtidigt ska teleföretaget informera 
abonnenterna om hur de kan bevara sina meddelanden.

Om orsaken till att en kommunikationstjänst upphör enligt 6 mom. är att nättjänsten avbryts, 
ska det nätföretag inom vars kommunikationsnät tjänsteföretaget verkar underrätta det telefö-
retag som tillhandahåller kommunikationstjänsten och Transport- och kommunikationsverket 
om saken senast fyra veckor innan nättjänsten avbryts.

5 §

Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska föra en offentlig förteckning över anmälningar 
som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska inom en vecka bekräfta mottagandet av en anmä-
lan. I bekräftelsen ska det anges de på denna lag baserade rättigheter och skyldigheter som 
gäller den anmälda verksamheten i Finland.

7 §

Ledigförklaring av nätkoncessioner

När frekvenser som tekniskt sett och med hänsyn till en effektiv användning av frekvenserna 
är ändamålsenliga blir lediga för televerksamhet som kräver koncession, ska statsrådet för-
klara en koncession ledig att sökas i enlighet med den frekvensplan som fastställts genom en 
förordning som utfärdats med stöd av 95 § 3 mom. 1 punkten.

Nätkoncessioner som beviljats av Transport- och kommunikationsverket ledigförklaras dock 
inte.

9 §

Beviljande av nätkoncession för kortvarig verksamhet

Nätkoncession beviljas av Transport- och kommunikationsverket, om koncessionen gäller 
digital televisionsverksamhet som pågår högst tre månader och den sändare som används har 
en strålningseffekt på högst två kilowatt.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja nätkoncession för verksamhet som avses i 
1 mom., om det finns radiofrekvenser att anvisa för verksamheten och om det inte finns grun-
dad anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får bevilja samma verksamhetsutövare en ny nätkon-
cession för verksamhet som avses i 1 mom. för ett helt eller delvis överlappande täckningsom-
råde tidigast två månader från det att den föregående koncessionens giltighetstid löpte ut.

11 §

Beviljande av nätkoncession genom auktion

Statsrådet ska bevilja koncession enligt 8 § 2 mom. till det företag eller den organisation 
som vid auktionen har lagt det högsta godkända budet på ett frekvensband eller frekvensband-
par, om det inte finns särskilt vägande skäl att misstänka att den nationella säkerheten uppen-
bart äventyras om koncession beviljas.
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Auktionen ordnas av Transport- och kommunikationsverket. Auktionen ska ordnas så att 
den är opartisk, klar, öppen för insyn och icke-diskriminerande samt teknik- och tjänsteneu-
tral.

Bestämmelser om antalet frekvensband eller frekvensbandpar som beviljas, om maximianta-
let frekvenser som beviljas per företag och organisation, om den tillämpade auktionsmodellen 
samt om utgångspriset för de frekvenser som auktioneras ut utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Auktionen kan genomföras med hjälp av ett elektroniskt auktionssystem. Vid auktionen kan 
ordnas en eller flera budrundor med stigande bud. Alla bud som läggs under auktionen är bin-
dande tills auktionen har avslutats.

Transport- och kommunikationsverket förklarar auktionen avslutad efter den budrunda då 
inga nya bud har lagts på något frekvensbandpar eller frekvensband.

När auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som har lagts på varje frekvens-
bandpar eller frekvensband.

12 §

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om auktionsförfa-
randet. Föreskrifterna kan gälla

1) sättet och tiden för anmälan till auktionen,
2) läggande av bud,
3) höjande av bud,
4) flyttning av bud mellan ett frekvensbandpar och frekvensband så att värdet på de bud som 

redan lagts på dem inte sjunker till följd av flyttningen,
5) hur rätten att lägga bud bestäms i respektive budrunda,
6) hur gällande högsta bud bestäms,
7) avbrytande eller återkallande av auktionen på grund av ett oöverstigligt hinder eller av 

tekniska orsaker,
8) andra motsvarande auktionsregler och det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt.

13 §

Deltagande i auktion

Ett företag och en organisation som vill delta i en auktion ska på förhand göra en anmälan 
om sitt deltagande till Transport- och kommunikationsverket och betala en deltagaravgift en-
ligt 286 §.

Av företagen i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får endast 
ett företag delta i auktionen.

De företag som deltar i auktionen får inte samarbeta när det gäller auktionen. Som förbjudet 
samarbete betraktas

1) avtal om budens innehåll,
2) utbyte av information om budens innehåll under auktionsförfarandet, och
3) annan sådan verksamhet mellan deltagarna som syftar till att påverka auktionsförloppet 

och slutresultatet.

14 §

Auktionsförfarandets offentlighet

RP 61/2018 rd



693

Namnet på de företag och organisationer som anmält sig till en auktion och andra uppgifter 
som lämnats i samband med anmälan är inte offentliga förrän auktionsförfarandet har avslu-
tats.

De vinnande buden offentliggörs när auktionsförfarandet har avslutats. Övriga bud som lagts
av ett företag eller en organisation är sekretessbelagda. Transport- och kommunikationsverket 
kan dock under auktionen lämna uppgifter om det sammanlagda beloppet av de bud som lagts 
under respektive budrunda. Auktionsdeltagarna får dessutom uppgifter om antalet bud som 
lagts på frekvenserna och om det högsta budets belopp.

Bestämmelser om uppgifternas offentlighet i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999).

Transport- och kommunikationsverket ska, trots sekretessbestämmelserna, på begäran av 
kommunikationsministeriet lämna ministeriet i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter som verket 
tagit del av då det fullgjort uppgifter enligt detta kapitel och som behövs för tillsynen och 
styrningen.

15 §

Förkastande av auktionsbud

Transport- och kommunikationsverket ska förkasta ett auktionsbud som lagts av ett företag 
eller en organisation, om det faktiska bestämmande inflytandet i företaget eller organisationen 
före beviljandet av koncession ändras på ett sådant sätt att företaget eller organisationen inte 
längre uppfyller de villkor för deltagande i auktionen som anges i 13 §.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett före-
tag eller en organisation, om företaget eller organisationen har lämnat väsentligt oriktiga upp-
gifter om omständigheter som är relevanta för auktionen eller om företaget eller organisation-
en annars bryter mot bestämmelserna i 3 kap. eller mot Transport- och kommunikationsver-
kets föreskrifter om auktioner och trots uppmaning inte omedelbart rättar sitt förfarande.

Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett företag eller en organisation, om 
statsrådet har särskilt vägande skäl att misstänka att beviljandet av koncession uppenbart även-
tyrar den nationella säkerheten.

16 §

Villkor för nätkoncession

Statsrådet beviljar nätkoncession för viss tid, högst 20 år.
I en nätkoncession kan teleföretagets geografiska verksamhetsområde samt nätets täck-

ningsområde anges.
Koncessionen kan förenas med
1) krav som främjar de syften som föreskrivs i 1 §,
2) villkor som kompletterar kraven enligt 243 § eller tekniska föreskrifter som Transport-

och kommunikationsverket meddelat med stöd av 244 §, och som gäller kommunikationsnä-
tens tekniska egenskaper eller ett effektivt utnyttjande av frekvenserna,

3) villkor som gäller den mängd kapacitet som ska reserveras för en innehavare av program-
koncession eller samarbete mellan innehavare av programkoncession i frågor som gäller för-
delning av kapacitet eller elektroniska programguider,

4) villkor som gäller sändningsteknik och kodning av sändningar,
5) villkor som gäller koncessionshavarens skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa störning-

ar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att ersätta 
kostnaderna för avhjälpandet av störningarna.
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Nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i ett markbundet masskommunikationsnät 
kan beviljas på villkor att koncessionshavaren för sin del sörjer för att Rundradion Ab samt 
innehavare av programkoncession enligt 22 § i denna lag och i 3 § 1 mom. i landskapslagen 
om radio- och televisionsverksamhet i Ålands författningssamling (2011:95) får tillgång till 
den kapacitet de behöver för verksamheten.

Statsrådet ska genom ovannämnda koncessionsvillkor se till att i 4 mom. avsedda utövare av 
televisions- och radioverksamhet i alla situationer får tillgång till den kapacitet som de behö-
ver för verksamheten.

18 §

Överföring av nätkoncession

En nätkoncession får inte överföras till någon annan än ett företag som enligt 1 kap. 6 § i 
bokföringslagen hör till samma koncern. Statsrådet ska omedelbart underrättas om överföring-
en inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande fak-
tiska bestämmande inflytande i förhållande till koncessionshavaren förändras, ska statsrådet 
omedelbart underrättas om förändringen. Statsrådet ska inom två månader efter underrättelsen 
besluta om koncessionen ska återkallas.

Statsrådet kan låta bli att återkalla koncessionen om det är uppenbart att
1) förutsättningarna enligt 10 § för beviljande av koncession är uppfyllda, och att
2) verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.
Koncessionshavaren kan be statsrådet ge ett förhandsbeslut om vilken inverkan en föränd-

ring i det bestämmande inflytandet får på koncessionen. Statsrådet ska ge beslutet inom två 
månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har ändrats genom ett företagsförvärv som enligt konkur-
renslagen (948/2011) ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets 
förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsför-
ordning) ska anmälas till Europeiska kommissionen, nedan kommissionen, ska statsrådets be-
slut meddelas inom två månader från den dag då avgörandet om företagsförvärvet vann laga 
kraft.

Statsrådet kan på koncessionshavarens begäran överföra en nätkoncession som beviljats i ett 
auktionsförfarande enligt 11 §, om statsrådet inte har särskilt vägande skäl att misstänka att 
överföringen hindrar konkurrens, äventyrar en störningsfri radiokommunikation eller uppen-
bart äventyrar den nationella säkerheten. Statsrådets beslut ska meddelas inom två månader 
från det att ansökan om överföring kom in.

En sådan överföring av en nätkoncession som avses i 6 mom. kan begränsas till att gälla 
endast en del av de frekvenser som ingår i koncessionen. Koncessionshavaren ska i sin ansö-
kan om överföring redogöra för vem som efter överföringen svarar för betalningen av kon-
cessionsavgiften enligt 287 §.

Koncessionshavarens alla rättigheter och skyldigheter övergår till den nya koncessionshava-
ren. När en koncession överförs övergår också helt eller delvis den frekvensreservering enligt 
44 § och det radiotillstånd enligt 39 § som hänför sig till koncessionen. Den som avstår från 
koncessionen ska omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket om överfö-
ringen.

23 §

Förfarandet vid ansökan om programkoncession
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Programkoncession för digital televisions- och radioverksamhet ska sökas hos Transport-
och kommunikationsverket. Ansökan ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktinformation och hemort,
2) en redogörelse för den planerade verksamhetens varaktighet,
3) en redogörelse för den sändningsteknik som ska användas, den maximikapacitet som pro-

gramdistributionen kräver och kapacitetstillgången,
4) en redogörelse för sökandens solvens och förmåga att utöva regelbunden televisionsverk-

samhet,
5) en redogörelse för att förutsättningarna för att bevilja koncession enligt 26 § är uppfyllda, 

om ansökan avser televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset,
6) en offentlig version av ansökan som Transport- och kommunikationsverket kan offentlig-

göra på det sätt som avses i 2 mom.
Om det finns ledig kapacitet ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål of-

fentliggöra den koncessionsansökan som kommit in och samtidigt meddela inom vilken tid 
andra sökande kan ansöka om programkoncession. Transport- och kommunikationsverket kan 
informera om ledig frekvenskapacitet och om möjligheten att ansöka om koncession också på 
eget initiativ. En programkoncession kan beviljas tidigast en månad från det att ansökan eller 
Transport- och kommunikationsverkets meddelande offentliggjorts.

Om det finns ledig sändningskapacitet för sådan televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset och som avses i 26 § ska Transport- och kommunikationsverket offentliggöra saken 
och samtidigt meddela inom vilken tid den som ansöker om koncession ska lämna in sin ansö-
kan till Transport- och kommunikationsverket.

25 §

Beviljande av programkoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja sökande programkoncession enligt 22 § 1 
mom. om

1) sökanden har betalat ansökningsavgift enligt 285 §,
2) sökanden är solvent och har uppenbar förmåga att utöva sådan regelbunden verksamhet 

som programkoncessionen avser,
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller 

bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om iakttagande av åldersgränser för 
bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i 
strafflagen (39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och

4) sökanden har lämnat in tillräcklig utredning om hur programdistributionen ska ordnas.
Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet höra 

kommunikationsministeriet och samarbeta med det.
Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. inte kan anvisas till-

räcklig sändningskapacitet, eller om beviljandet av programkoncession kan få betydande kon-
sekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska koncession be-
viljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra detta och samti-
digt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet. En sökande kan inom 
två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en ansökan som kompletterats 
med det planerade programinnehållet.

Om ett koncessionsärende har lämnats över till statsrådet ska statsrådet avgöra ärendet inom 
två månader från överlämnandet. Statsrådet kan förlänga tidsfristen på två månader med högst 
åtta månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är opartiskt, klart och 
öppet för insyn, för komplettering av ansökan eller av någon annan särskild orsak. En förläng-
ning av tidsfristen ska meddelas offentligt.
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Statsrådet ska, med beaktande av televisionsverksamheten inom koncessionsområdet som en 
helhet, sträva efter att främja yttrandefriheten, att säkerställa att programutbudet är mångsidigt 
och att tillgodose behoven hos särskilda grupper bland allmänheten, på ett sätt som bäst främ-
jar de syften som föreskrivs i 1 §.

26 §

Beviljande av programkoncession för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset

För att trygga yttrandefriheten, pluralistisk kommunikation och ett mångsidigt televisionsut-
bud anvisas det i en statsrådsförordning som avses i 95 § 1 mom. tillräcklig mängd kapacitet 
för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset.

Transport- och kommunikationsverket ska enligt det förfarande som anges i 23 § och 25 § 1 
mom. bevilja programkoncession för i 1 mom. i denna paragraf avsedda kanalknippen som 
tjänar allmänintresset.

Programkoncession ska beviljas om
1) sökanden har betalat ansökningsavgift enligt 285 §,
2) sändningarna är fritt mottagbara,
3) sändningarna kan tas emot i hela landet, med undantag för landskapet Åland,
4) sändningarna dagligen innehåller finsk- eller svenskspråkiga program,
5) sändningarna dagligen innehåller nyheter och aktualitetsprogram,
6) i sändningarna ingår sådana ljud- och textningstjänster som avses i 211 §, och om
7) sökanden har lämnat in tillräcklig utredning om hur programdistributionen ska ordnas.
Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet höra 

kommunikationsministeriet och samarbeta med det.
Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 3 mom. inte kan anvisas till-

räcklig sändningskapacitet eller om beviljandet av programkoncession kan få betydande kon-
sekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska koncession be-
viljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra detta och samti-
digt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet. En sökande kan inom 
två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en ansökan som kompletterats 
med det planerade programinnehållet.

Statsrådet ska bevilja koncession till den sökande som bäst uppfyller de förutsättningar som 
fastställs i 3 mom. och i 25 § 1 och 5 mom. Statsrådet ska avgöra ärendet inom den tidsfrist 
som anges i 25 § 4 mom.

Programkoncession för verksamhet som tjänar allmänintresset kan beviljas endast ett av fö-
retagen i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen.

Koncessionsmyndigheten ska se till att den som innehar programkoncession för verksamhet 
som tjänar allmänintresset får tillgång till den mängd sändningskapacitet i det markbundna te-
levisionsnätet som behövs för denna verksamhet.

28 §

Kortvarig programkoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig televis-
ions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan sådant för-
farande som anges i 23 och 25 §, om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att den 
sökande bryter mot denna lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iaktta-
gande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folk-
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grupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, 
och verksamheten

1) pågår högst tre månader, eller
2) per vecka pågår högst tolv timmar.
Programkoncession för sådan verksamhet som avses i 1 mom. 1 punkten får beviljas på nytt 

till samma verksamhetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma program-
utbud tidigast två månader från det att den föregående programkoncessionen löpte ut. Vad 
som föreskrivs ovan gäller dock inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är 
fortlöpande eller regelbunden.

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja koncession för verksamhet som avses i 1 
mom. 2 punkten för högst ett år åt gången.

30 §

Överföring av programkoncession

En programkoncession får inte överföras till någon annan än ett företag som enligt 1 kap. 6 
§ i bokföringslagen hör till samma koncern. Transport- och kommunikationsverket ska ome-
delbart underrättas om överföringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande fak-
tiska bestämmande inflytande i förhållande till koncessionshavaren förändras, ska koncess-
ionsmyndigheten omedelbart underrättas om förändringen. Koncessionsmyndigheten ska inom 
två månader efter underrättelsen besluta om koncessionen ska återkallas på grund av föränd-
ringen i det bestämmande inflytandet.

Koncessionsmyndigheten kan låta bli att återkalla koncessionen om det är uppenbart att
1) förutsättningarna enligt 25 och 26 § för beviljande av koncession är uppfyllda, och att
2) verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.
Koncessionshavaren kan be koncessionsmyndigheten ge ett förhandsbeslut om vilken inver-

kan en förändring i det bestämmande inflytandet får på koncessionen. Koncessionsmyndighet-
en ska ge beslutet inom två månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har ändrats genom ett företagsförvärv som enligt konkur-
renslagen ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt EG:s koncentrations-
förordning ska anmälas till kommissionen, ska koncessionsmyndighetens beslut meddelas 
inom två månader från den dag då avgörandet om företagsförvärvet vann laga kraft.

31 §

Hur en programkoncession förfaller

En programkoncession som beviljats för televisions- eller radioverksamhet förfaller om re-
gelbunden verksamhet i enlighet med koncessionen inte har inletts senast sex månader från 
ingången av koncessionsperioden eller om den regelbundna sändningsverksamheten har av-
brutits för längre tid än 30 dygn. Verksamheten anses stämma överens med koncessionen end-
ast om den utövas på alla de frekvenser eller områden som koncessionen berättigar till. Trans-
port- och kommunikationsverket ska meddela koncessionshavaren att koncessionen har förfal-
lit. Om de frekvenshelheter eller frekvensområden som koncessionen gäller ändras och verk-
samheten inte har inletts inom det område som ändringen gäller senast sex månader efter det 
att ändringen trädde i kraft, förfaller koncessionen till den del den har ändrats.

Koncessionsmyndigheten kan bevilja dispens från bestämmelserna i 1 mom., om det för 
detta finns något särskilt vägande skäl som har samband med verksamhetsbetingelserna. Kon-
cessionshavaren ska ansöka om dispens hos koncessionsmyndigheten före utgången av den tid 
som föreskrivits som förutsättning för att en koncession förfaller.
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33 §

Avstående från programkoncession

En koncessionshavare kan avstå från koncessionen helt eller delvis genom att meddela 
Transport- och kommunikationsverket detta innan koncessionsperioden går ut.

34 §

Analog radioverksamhet som kräver programkoncession

För radioverksamhet i ett analogt markbundet masskommunikationsnät krävs programkon-
cession. Programkoncessionen ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket.

Analog radioverksamhet som pågår i högst tre månader får utövas utan programkoncession. 
Dessutom får radioverksamhet som utövas i liten skala på ett begränsat område utövas utan 
programkoncession.

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyttig analog radioverksamhet som avses i 7 § i lagen 
om Rundradion Ab utan programkoncession.

35 §

Förfarandet vid ansökan om programkoncession för analog radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra att programkoncessioner för analog 
radioverksamhet kan sökas, när det i de föreskrifter som Transport- och kommunikationsver-
ket meddelar med stöd av 96 § har anvisats lediga frekvenser för radioverksamhet som kräver 
programkoncession. Transport- och kommunikationsverket ska samtidigt meddela inom vil-
ken tid den som ansöker om koncession ska lämna in sin ansökan till Transport- och kommu-
nikationsverket.

Ansökan ska innehålla
1) sökandens namn, kontaktinformation och hemort,
2) en redogörelse för den planerade verksamhetens varaktighet,
3) en redogörelse för sökandens solvens och förmåga att utöva regelbunden radioverksam-

het,
4) uppgift om den frekvens eller frekvenshelhet som ansökan gäller, och
5) uppgift om det planerade hörbarhetsområdet.

36 §

Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja en sökande programkoncession enligt 34 
§, om

1) sökanden har betalat ansökningsavgift enligt 285 §,
2) sökanden är solvent och har uppenbar förmåga att utöva sådan regelbunden verksamhet 

som programkoncessionen avser,
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att 

sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov 
hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,

4) beviljandet av programkoncession inte förhindrar en effektiv användning av frekvenser-
na. 
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Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. inte kan anvisas till-
räckligt många frekvenser, eller om beviljandet av en programkoncession kan få betydande 
konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska koncession 
beviljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra detta och sam-
tidigt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet. En sökande kan 
inom två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en ansökan som komplet-
terats med det planerade programinnehållet.

Statsrådet ska avgöra ärendet inom den tidsfrist som anges i 25 § 4 mom.
Statsrådet ska, med beaktande av radioverksamheten inom koncessionsområdet som en hel-

het, sträva efter att främja yttrandefriheten, att säkerställa att programutbudet är mångsidigt 
och att tillgodose behoven hos särskilda grupper bland allmänheten, på ett sätt som bäst främ-
jar de syften som föreskrivs i 1 §.

39 §

Radiotillstånd

För innehav och användning av radiosändare krävs radiotillstånd som beviljas av Transport-
och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs i denna paragraf.

Radiotillstånd för radiofrekvenser som har anvisats för att användas av elektroniska kom-
munikationstjänster ska beviljas inom sex veckor från det att Transport- och kommunikations-
verket fått in alla dokument som behövs för att avgöra ärendet. När Transport- och kommuni-
kationsverket beviljar ett radiotillstånd med stöd av 40 § kan det förlänga tidsfristen på sex 
veckor med högst åtta månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är 
opartiskt, skäligt, klart och öppet för insyn, för komplettering av ansökningarna eller av andra 
särskilda skäl. En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt.

Radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare behövs inte, om radiosända-
ren fungerar endast på en samfrekvens som Transport- och kommunikationsverket har fast-
ställt för den och om dess överensstämmelse har säkerställts på det sätt som föreskrivs i denna 
lag. Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana föreskrifter om begränsning av 
användningen av radiosändaren som behövs för att frekvenserna ska användas effektivt och 
ändamålsenligt samt för att förebygga eller avhjälpa störningar.

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att det om innehavet och användning-
en av en radiosändare som avses i 3 mom., innan den tas i bruk, ska göras en skriftlig registre-
ringsanmälan som är i kraft högst fem år åt gången.

Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte, om radiosändaren i tekniskt hän-
seende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikat-
ion eller om det i övrigt är klart att innehavet inte syftar till att utrustningen ska användas för 
radiokommunikation.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hur ett tillstånd, annat be-
rättigande eller märke som anger rätt att använda radiosändare, vilka utfärdats av en behörig 
myndighet i ett annat land, ska godkännas som ett tillstånd enligt 1 mom.

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet behöver inte radiotillstånd för innehav och 
användning av radiosändare som är avsedda enbart för militärt försvar.

En polisman från en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning 
av radiosändare vid förföljande enligt artikel 41 eller övervakning över gränsen enligt artikel 
40 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringar-
na i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis av-
skaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (FördrS 23/2001).

RP 61/2018 rd



700

En företrädare för en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning 
av en radiosändare vid stats- eller arbetsbesök, om Transport- och kommunikationsverket in-
formerats om innehavet och användningen av radiosändaren och om Transport- och kommu-
nikationsverket har fått de uppgifter som verket begärt om radiosändarens konstruktion.

Sådan främmande stats personal som avses i Tammerforskonventionen om tillhandahållande 
av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser 
(FördrS 15/2005) behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av radiosändare vid 
sådana räddningsåtgärder och sådan lindring av katastrofer som avses i konventionen, om 
Transport- och kommunikationsverket informerats om innehavet och användningen av radio-
sändaren och om Transport- och kommunikationsverket har fått de uppgifter som verket be-
gärt om radiosändarens konstruktion och planerade användning.

40 §

Beviljande av radiotillstånd

Radiotillstånd beviljas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska de uppgifter 
lämnas som Transport- och kommunikationsverket begär och som behövs för handläggningen 
av ansökan.

Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd kan påverka den allmänna utvecklingen av 
kommunikationsmarknaden, ska Transport- och kommunikationsverket höra och samarbeta 
med kommunikationsministeriet när det bereder tillståndsbeslutet. Om radiotillståndet kan få 
avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden ska radiotill-
ståndet beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som an-
vänds för televerksamhet som kräver nätkoncession enligt 6 § eller för utövande av digital te-
levisions- och radioverksamhet enligt 22 § eller analog radioverksamhet enligt 34 § beviljas 
dock för högst 20 år åt gången.

En aktör som fått koncession i ett auktionsförfarande enligt 11 § eller som fått en sådan kon-
cession genom överföring beviljar Transport- och kommunikationsverket på ansökan radiotill-
stånd efter det att koncessionshavaren har betalat den första posten av den koncessionsavgift 
som avses i 287 §.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet som pågår i högst tre månader får bevil-
jas på nytt för samma eller delvis samma täckningsområde och till samma verksamhetsutövare 
eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två månader från 
det att det föregående radiotillståndet upphörde att gälla. Vad som föreskrivs ovan gäller dock 
inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlöpande eller regelbunden.

För sådan i 34 § 2 mom. avsedd radioverksamhet i liten skala som utövas på ett begränsat 
område beviljas radiotillstånd för högst ett år åt gången.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet ska beviljas om det inte finns uppenbar 
anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att sökanden gör sig skyldig 
till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 
a § i det kapitlet.

41 §

Förutsättningar för beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Om inte något annat följer av 2–4 mom. i denna paragraf ska radiotillstånd eller frekvensre-
servering som uppfyller villkoren enligt 44 § beviljas, om
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1) de söks för ett frekvensområde som i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 
95 § 1 mom. eller i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket meddelat med 
stöd av 96 § 1 mom. har anvisats för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan anvisas 
sökanden för användning eller reservering,

3) radiosändarens överensstämmelse med uppställda krav har säkerställts, och
4) Transport- och kommunikationsverket inte har grundad anledning att misstänka att sö-

kanden bryter mot bestämmelser, föreskrifter eller med radiotillståndet förenade villkor som 
gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalat förfallna avgifter för tidigare radiotillstånd eller frekvensre-
serveringar som gäller samma apparatkategori som det nya tillståndet eller reserveringen söks 
för, och avgifternas storlek inte är ringa, kan tillstånd eller reservering vägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva televerksamhet som kräver nätkoncession enligt 6 § el-
ler koncessionspliktig televisionsverksamhet enligt 22 § eller radioverksamhet enligt 34 §, kan 
radiotillstånd eller frekvensreservering inte beviljas om sökanden inte har behövlig nät- eller 
programkoncession.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreservering på grund av det knappa antalet radiofre-
kvenser bara kan beviljas en del av sökandena, ska tillstånd eller reservering beviljas sökande 
vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

Sökande och innehavare av radiotillstånd eller vid behov även andra teleföretag är skyldiga 
att på Transport- och kommunikationsverkets begäran lämna verket de uppgifter som behövs 
för att fatta tillståndsbeslut enligt 4 mom.

42 §

Tillståndsvillkor

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som behövs 
för en effektiv och ändamålsenlig användning av frekvenserna och för kommunikationsmark-
nadens effektivitet samt för förebyggande och avhjälpande av störningar i radiokommunikat-
ionen. Dessutom kan Transport- och kommunikationsverket i tillståndsvillkoren bestämma att 
radiotillståndet ska förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare som medför stora risker för störningar kan det bestäm-
mas att sändaren inte får tas i bruk förrän Transport- och kommunikationsverket utifrån en 
granskning har godkänt ibruktagandet. Föreskrifter om vilka typer av radiosändare som anses 
medföra stora risker för störningar samt närmare föreskrifter om granskningsförfarandet och 
om inställning av sändarna och andra liknande förutsättningar för godkännande av ibrukta-
gandet meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

43 §

Skyldighet att höra parter

Företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att 
framföra sin uppfattning om beviljande av ett radiotillstånd för allmän televerksamhet, om fö-
reskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 39 § 3 mom., om 
statsrådsförordningar som utfärdas med stöd av 95 § 1 mom. och om föreskrifter som Trans-
port- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § 1 mom., innan bestämmelserna 
utfärdas eller besluten eller föreskrifterna meddelas. Företrädare för teleföretag och användare 
av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att inom en månad framföra sin uppfattning om 
ändring av bestämmelser, beslut eller föreskrifter. I exceptionella situationer får avvikelse gö-
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ras från tidsfristen på en månad. Om de föreslagna ändringarna är obetydliga och de har över-
enskommits med innehavaren av radiotillståndet behöver företrädarna inte höras.

45 §

Beviljande av frekvensreservering

Frekvensreservering beviljas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska de 
uppgifter lämnas som Transport- och kommunikationsverket begär och som behövs för hand-
läggningen av ansökan.

Transport- och kommunikationsverket beviljar utan ansökan frekvensreservering till inneha-
vare av nätkoncession som avses i 6 § och till innehavare av programkoncession som avses i 
34 §, räknat från det att koncessionen träder i kraft.

Om giltighetstiden för ett radiotillstånd som avser verksamhet enligt en nätkoncession som 
avses i 6 § eller enligt en programkoncession som avses i 34 § upphör medan koncessionen 
fortfarande är i kraft, träder frekvensreserveringen på nytt i kraft utan ansökan.

46 §

Förnyande av radiotillstånd utan ansökan

Transport- och kommunikationsverket kan utan ansökan av tillståndshavaren förnya ett av 
verket beviljat radiotillstånd för högst tio år åt gången, om tillståndshavaren har gett sitt skrift-
liga samtycke till förnyandet.

Transport- och kommunikationsverket kan låta bli att förnya ett radiotillstånd, om förutsätt-
ningarna enligt 41 § för beviljande av radiotillstånd inte är uppfyllda eller om förutsättningar-
na enligt 49 § för återkallande av radiotillstånd är uppfyllda.

47 §

Ändring av radiotillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan under ett radiotillstånds giltighetstid ändra till-
ståndsvillkoren utan tillståndshavarens samtycke, om det är nödvändigt på grund av att den 
användningsplan som fastställts för radiofrekvensen ändrats eller på grund av frekvensföre-
skrifter eller internationella avtalsförpliktelser eller om det är motiverat för att förebygga eller 
avhjälpa störningar av radiokommunikationen eller för användningen av radiofrekvensområ-
det enligt dess primära användningsändamål.

När det är fråga om en koncessionshavare som har beviljats nätkoncession enligt 6 § 1 mom. 
kan villkoren för radiotillståndet ändras också om det är nödvändigt för att användningen av 
radiofrekvenserna behöver omorganiseras på grund av en förändring i de ekonomiska eller 
tekniska verksamhetsbetingelserna för ett teleföretag som är verksamt på marknaden eller på 
grund av att ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller det sker andra motsvarande 
förändringar i marknadsförhållandena.

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras på ansökan av tillståndshavaren. Om innehavaren 
av ett radiotillstånd för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster ansöker om 
ändring av tillståndsvillkoren, ska Transport- och kommunikationsverket innan det avgör 
ärendet underrätta tillståndshavaren om hur översynen kan inverka på tillståndet och samtidigt 
ge denne en rimlig tid för att återkalla ansökan.

Om det inte uttryckligen i koncessionen har fastställts vilken teknik som ska användas vid 
tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, ska koncessionshavaren innan 
verksamheten inleds informera Transport- och kommunikationsverket om vilken teknik som 
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används. En koncessionshavare som ändrar tekniken ska före ändringen informera Transport-
och kommunikationsverket om saken.

48 §

Överföring och uthyrning av radiotillstånd

Ett radiotillstånd får överföras om det inte förutsätter nät- eller programkoncession. Ett radi-
otillstånd kan emellertid innehålla förbud mot överföring av tillståndet, om användningen av 
radiosändaren förutsätter ett behörighetsbevis som avses i 265 § eller om överföring av radio-
tillståndet kan få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikat-
ionsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om överföringen. 
Transport- och kommunikationsverket kan inom en månad från att ha fått underrättelsen i 
fråga avvisa överföringen av radiotillståndet, om det är uppenbart att de förutsättningar för be-
viljande av radiotillstånd som avses i 40 § 5 mom. eller 41 § 1 mom. inte är uppfyllda eller om 
ansökan om radiotillstånd avslås med stöd av 41 § 2 eller 3 mom.

Som överföring av ett radiotillstånd betraktas inte att det överlåts till en aktör till vilken till-
ståndshavaren hyr ut eller annars ger sin radiosändare för temporär användning. Tillståndsha-
varen svarar också då för att radiosändaren används i enlighet med tillståndsvillkoren.

Om tillståndshavaren på det sätt som avses i aktiebolagslagen (624/2006) fusioneras med ett 
annat aktiebolag övergår radiotillståndet till det övertagande bolaget. Om tillståndshavarens 
hela affärsverksamhet som radiotillståndet hänför sig till överlåts, övergår radiotillståndet till 
mottagaren av överlåtelsen. Om tillståndshavaren försätts i konkurs och konkursboets förvalt-
ning utan dröjsmål meddelar Transport- och kommunikationsverket att konkursboet fortsätter 
med tillståndshavarens näringsverksamhet, övergår radiotillståndet till konkursboet.

49 §

Återkallande av radiotillstånd och frekvensreservering

Transport- och kommunikationsverket kan helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radi-
ofrekvensreserveringar, om

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 330–332 § på ett för störningsfri radiokommunikat-
ion väsentligt sätt gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag eller 
av bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd 
av den, eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot den betalningsskyldighet som gäller 
radiotillståndet eller radiofrekvensreserveringen,

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet med radiosändaren sänder ett sådant 
falskt alarm som avses i 34 kap. 10 § i strafflagen (39/1889) eller på något annat sätt stör eller 
försvårar radiokommunikation i säkerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radiofrekvenser som anvisats i tillståndet eller inte bör-
jar använda dem inom den rimliga tidsfrist som Transport- och kommunikationsverket upp-
ställt,

4) en radiosändare på grund av sina tekniska egenskaper använder radiofrekvenser på ett 
oändamålsenligt sätt,

5) förutsättningarna enligt 96 § 6 mom. för användning för sekundära ändamål inte är upp-
fyllda,

6) en programkoncession som beviljats för televisions- och radioverksamhet upphör att 
gälla,

7) en nätkoncession enligt 6 § upphör att gälla, eller
8) återkallande förutsätts i internationella överenskommelser som är bindande för Finland.
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Sådana beslut om tidsfrister som avses i 1 mom. 3 punkten får inte överklagas genom sepa-
rata besvär.

50 §

Beslut om störningsskydd

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan av den som använder radiofrekvenser 
besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar, om beslutet 
kan fattas utan att andra som använder radiofrekvenserna orsakas oskälig ekonomisk eller an-
nan skada i förhållande till den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som gäller högst tio år åt gången, kan det uppställas villkor som gäller den skyd-
dade stationens konstruktion, läge och användning. Beslutet kan återkallas eller beslutsvillko-
ren ändras, om de omständigheter som rådde när beslutet fattades väsentligt har förändrats.

51 §

Marknadsdefinition

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet definiera de relevanta kommunikat-
ionsmarknader som ska omfattas av marknadsanalyserna enligt 52 §.

52 §

Marknadsanalys och beslut om betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket ska i syfte att klarlägga konkurrensläget regelbundet 
göra en marknadsanalys av grossist- och detaljistmarknader som definierats som relevanta. 
Marknadsanalysen ska göras senast inom två år efter det att kommissionen utfärdat en mark-
nadsrekommendation, om det är fråga om marknader som inte definierats tidigare, och med 
högst tre års mellanrum när det är fråga om marknader som definierats tidigare. Tidsfristen på 
tre år kan förlängas med högst tre år, om Transport- och kommunikationsverket begär det av 
kommissionen och kommissionen inte förbjuder detta inom en månad från det att begäran 
lämnades.

När det är fråga om gränsöverskridande marknader ska Transport- och kommunikationsver-
ket utarbeta marknadsanalysen i samarbete med regleringsmyndigheten i den berörda med-
lemsstaten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut bestämma att ett företag är ett 
företag med betydande marknadsinflytande, om företaget utifrån en marknadsanalys konstate-
ras ensamt eller tillsammans med andra ha ett sådant ekonomiskt inflytande på en viss mark-
nad att det i betydande utsträckning kan verka oberoende av konkurrenter, konsumenter eller 
andra användare. Ett företag som har betydande inflytande på en viss marknad kan anses ha 
samma ställning även på en närliggande marknad, om företaget kan utvidga sitt marknadsin-
flytande från den först nämnda marknaden till den närliggande marknaden och på så sätt 
stärka sitt inflytande även på denna marknad.

Transport- och kommunikationsverket ska ändra ett beslut om betydande marknadsinfly-
tande, om det utifrån en marknadsanalys konstateras ha skett betydande förändringar i konkur-
rensläget på marknaden. Transport- och kommunikationsverket ska besluta att upphäva ett fö-
retags ställning som ett företag med betydande inflytande på en viss marknad, om det utifrån 
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en marknadsanalys konstateras att företaget inte längre har ett sådant betydande marknadsin-
flytande som avses i 3 mom.

53 §

Skyldigheter för företag med betydande inflytande på grossistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga företag med betydande 
marknadsinflytande de skyldigheter som avses i 56, 61 och 65 § samt i 10 kap., om de behövs 
för att undanröja konkurrenshinder eller främja konkurrensen på den relevanta marknaden i 
fråga.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas och 
när de åläggs ska i synnerhet följande beaktas:

1) nyttjanderättens tekniska och ekonomiska ändamålsenlighet med hänsyn till marknadens 
utvecklingsgrad och nyttjanderättens art,

2) nyttjanderättens genomförbarhet med hänsyn till den tillgängliga kapaciteten,
3) krav som hänför sig till dataskydd och informationssäkerhet,
4) investeringar som gjorts och risker som tagits av företag med betydande marknadsinfly-

tande,
5) behovet att trygga konkurrensen på sikt,
6) relevanta immateriella rättigheter,
7) tillhandahållande av europeiska tjänster.
I sitt beslut om betydande marknadsinflytande ska Transport- och kommunikationsverket 

bedöma vilken inverkan de skyldigheter som åläggs företag har på marknaden.
Transport- och kommunikationsverket ska ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker be-

tydande ändringar i de omständigheter som avses i 1 eller 2 mom. eller i konkurrensläget på 
marknaden.

54 §

Skyldigheter för företag med betydande inflytande på detaljistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska enligt behov ålägga företag med betydande infly-
tande på detaljistmarknaden sådana tilläggsskyldigheter som avses i 2 mom. och är nödvän-
diga för att trygga en effektiv konkurrens, om Transport- och kommunikationsverket utifrån 
en marknadsanalys av detaljistmarknaden konstaterar att det inte förekommer någon konkur-
rens på den definierade detaljistmarknaden och att de skyldigheter som ålagts ett företag med 
betydande marknadsinflytande som är verksamt på grossistmarknaden inte tillräckligt främjar 
konkurrensen på detaljistmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket kan i det syfte som avses i 1 mom. bestämma att ett 
företag med betydande marknadsinflytande som är verksamt på detaljistmarknaden inte får

1) ta ut oskäliga priser,
2) hindra tillträde till marknaden eller begränsa konkurrensen genom en omotiverat låg pris-

sättning,
3) gynna vissa användare på ett osakligt sätt,
4) binda en viss produkt eller tjänst till andra produkter eller tjänster.
En tilläggsskyldighet ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas genom den.
Transport- och kommunikationsverket ska ändra beslut som avses i 1 mom., om det sker be-

tydande förändringar i konkurrensläget på marknaden.

55 §
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Skyldigheter som åläggs på andra grunder än på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom sitt beslut, under de förutsättningar som 
föreskrivs nedan i denna lag, också på någon annan grund än betydande marknadsinflytande 
ålägga teleföretag och företag som avses i 57 § 2 mom. skyldigheter som gäller överlåtelse av 
nyttjanderätt enligt 57 § eller sammankoppling enligt 62 § samt därtill förenade skyldigheter 
enligt 67–69, 72 och 74 §.

Skyldigheterna ska vara opartiska, öppna för insyn, proportionella och icke-diskriminerande.
Transport- och kommunikationsverket ska ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker be-

tydande förändringar i de omständigheter som utgör förutsättningar för skyldigheten i fråga.

56 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga företag med 
betydande marknadsinflytande skyldighet att överlåta rimlig nyttjanderätt till kommunikat-
ionsnät, eller till tillhörande tjänster eller tillhörande faciliteter som har samband med kom-
munikationsnät eller kommunikationstjänster. Sådan nyttjanderätt kan innebära skyldighet att

1) överlåta nyttjanderätt till ett kommunikationsnät eller till delar av nätet,
2) överlåta nyttjanderätt till ett kommunikationsnäts kapacitet,
3) tillhandahålla samlokalisering och andra sätt att gemensamt utnyttja tillhörande facilite-

ter, inklusive överlåtelse av nyttjanderätt till kabelkanaler, utrustningsutrymmen och radio-
master,

4) överlåta nyttjanderätt till sådana tillhörande tjänster som gör det möjligt att tillhandahålla 
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller som stödjer tjänster via nätet eller 
tjänsten i fråga,

5) erbjuda faciliteter för roaming på mobilnät och andra tjänster som krävs för att säkerställa 
samverkan mellan tjänster ända fram till slutanvändarna,

6) möjliggöra utnyttjande av telefonitjänster som tillhandahålls av ett annat teleföretag, både 
med en kod för val av leverantör av telefonitjänster för enstaka samtal och med utnyttjande av 
sådant förval som vid behov kan förbigås genom att slå en kod för val av leverantör av telefo-
nitjänster,

7) överlåta annan sådan nyttjanderätt som avses i 1 mom. och kan jämställas med ovan-
nämnda nyttjanderätter samt kan anses vara rimlig.

Transport- och kommunikationsverket får förena de skyldigheter att överlåta nyttjanderätt 
som avses i 1 mom. med villkor som gäller tidsfrister.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. föreligger dock inte, om överlåtelse av nyttjanderätt 
leder till att dataskyddet eller den nationella säkerheten äventyras eller om det är tekniskt 
oändamålsenligt eller annars oskäligt för företaget.

57 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av annat än betydande marknadsinfly-
tande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 § på basis av någon 
annan omständighet än betydande marknadsinflytande ålägga ett teleföretag skyldighet att 
överlåta en nyttjanderätt

1) som avser ett accessnät eller ett delaccessnät, förmedlingskapacitet eller överförings-
kapacitet i ett accessnät för delat tillträde samt ett mindre utrustningsutrymme till ett annat te-
leföretag, om teleföretaget administrerar användarnas förbindelser till kommunikationsnätet 
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och det är nödvändigt att införa skyldigheten för att användarnas intressen ska kunna säker-
ställas,

2) till en elektronisk programguide för digital television eller radio, om det är nödvändigt för 
att säkerställa att uppgifter om digitala televisions- och radiosändningar som omfattas av dis-
tributionsskyldighet enligt 227 § görs tillgängliga för allmänheten i en elektronisk program-
guide,

3) till programmeringsgränssnittet i ett televisions- eller radiosystem, om det är nödvändigt 
för att säkerställa att digitala televisions- och radiosändningar som omfattas av distributions-
skyldighet enligt 227 § kan fogas till det programmeringsgränssnitt som används,

4) till kabelkanaler och antennplatser för radiomaster samt till utrustningsutrymmen i sam-
band med det, om det av orsaker som hör samman med miljöskydd, naturvård eller markan-
vändningsplanering eller av någon annan jämförbar orsak inte är ändamålsenligt att bygga en 
parallell kabelkanal eller radiomast.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga även andra företag än ett teleföretag skyl-
dighet att hyra ut antennplatser och utrustningsutrymmen som avses i 1 mom. 4 punkten på de 
grunder som avses i den nämnda punkten, om företaget hyr ut antennplatserna och utrust-
ningsutrymmena till något teleföretag.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. föreligger dock inte om överlåtelse av nyttjanderätt 
leder till att den nationella säkerheten eller dataskyddet äventyras eller om det är tekniskt 
oändamålsenligt eller annars oskäligt för företaget.

58 §

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett nätföretag att tillåta andra teleföretag 
att gemensamt utnyttja eller samlokalisera egendom, om nätföretaget

1) på det sätt som avses i 233 § har placerat telekablar eller radiomaster, tillhörande utrust-
ning, kablar, smärre konstruktioner eller stolpar på ett område som ägs eller innehas av någon 
annan,

2) på det sätt som avses i 233 § har placerat en basstation för mobiltelefoni, en därtill anslu-
ten anordning eller kabel i en byggnad som ägs eller innehas av någon annan, eller

3) på det sätt som avses i 236 § har försett byggnader eller konstruktioner med behövlig ut-
rustning.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en skyldighet enligt 1 mom. om byggan-
det eller placeringen inte annars kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och till rimlig kostnad. 
En förutsättning är dessutom att skyldigheten inte oskäligt hindrar eller begränsar nätföreta-
gets egen användning.

Om parterna inte kommer överens om kostnaderna för det gemensamma utnyttjandet eller 
samlokaliseringen kan Transport- och kommunikationsverket bestämma hur kostnaderna ska 
fördelas.

61 §

Samtrafikskyldighet på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande att sammankoppla ett kommunikationsnät med ett annat 
teleföretags kommunikationsnät (samtrafikskyldighet). Företaget ska då förhandla om samtra-
fiken med det andra nätföretaget på villkor som inte står i strid med de skyldigheter som ålagts 
företaget genom beslutet i fråga.
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Utöver den samtrafikskyldighet som avses i 1 mom. kan Transport- och kommunikations-
verket ålägga teleföretag skyldighet att i nödvändig omfattning göra tjänster interoperabla med 
andra teleföretags tjänster.

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket har ålagt att bedriva samtrafik ska 
iaktta 63 och 64 §, om en överenskommelse om samtrafikskyldighetens innehåll inte annars 
kan nås.

62 §

Samtrafikskyldighet på andra grunder

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 §
1) ålägga teleföretag samtrafikskyldighet enligt 61 § om teleföretaget administrerar använ-

darnas förbindelser till ett kommunikationsnät och det är nödvändigt att införa skyldigheten 
för att det ska kunna säkerställas att en sammankoppling av kommunikationsnäten är möjlig, 
och

2) utöver samtrafikskyldighet som avses i 1 punkten ålägga teleföretag skyldighet att i nöd-
vändig utsträckning tillhandahålla tjänster som är interoperabla med andra teleföretags tjäns-
ter.

65 §

Ersättning för användning av telefonnät

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva samtrafik ska separat prissätta sådana ersättningar 
för användning av telefonnätet som hos ett annat teleföretag tas ut för användning av nätet till 
att upprätta en talförbindelse, när förbindelsen upprättas från teleföretagets nät till det andra 
teleföretagets nät (samtalsoriginering) och förbindelsen upprättas

1) till ett avgiftsfritt nummer, eller
2) till ett servicenummer eller till ett riksomfattande abonnentnummer.
Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett företag 

med betydande marknadsinflytande skyldighet att separat prissätta också annan samtalsorigi-
nering än sådan som avses i 1 mom.

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva samtrafik ska separat prissätta ersättning som tas 
ut hos ett annat teleföretag för användning av nätet till att upprätta en talförbindelse, när för-
bindelsen upprättas från det andra teleföretagets nät till teleföretagets nät (samtalstermine-
ring).

67 §

Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt

Transport- och kommunikationsverket kan genom beslut om skyldighet att överlåta nyttjan-
derätt och om samtrafik ålägga teleföretag samt företag som avses i 57 § 2 mom. sådana tek-
niska skyldigheter och ställa sådana villkor för nyttjande av överlåtelseskyldigheten som är 
nödvändiga för det tekniska fullgörandet av skyldigheten att överlåta nyttjanderätten.

68 §
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Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga tele-
företag samt företag som avses i 57 § 2 mom. icke-diskrimineringsskyldighet när det gäller 
överlåtelse av nyttjanderätt eller för samtrafik.

Med icke-diskrimineringsskyldighet avses skyldighet att iaktta prissättning (icke-
diskriminerande prissättning) eller villkor (icke-diskriminerande villkor) som på ett jämbör-
digt sätt berör teleföretag som är i samma situation. Om ett teleföretag eller ett företag som 
avses i 57 § 2 mom. använder en viss tjänst självt eller levererar den till sitt dotterbolag eller 
till någon annan sådan aktör, ska det till konkurrerande teleföretag tillhandahålla motsvarande 
tjänst på motsvarande villkor och av motsvarande beskaffenhet.

69 §

Skyldighet att lämna insyn

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga tele-
företag samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att lämna insyn, vilket innebär att te-
leföretaget ska offentliggöra information som är relevant för överlåtelse av nyttjanderätt eller 
för samtrafik, såsom leveransvillkor, tekniska specifikationer, prislistor samt ingångna avtal, 
till den del som de inte innehåller affärshemligheter eller konfidentiell information.

Om ett teleföretag eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. i enlighet med 68 § har ålagts 
icke-diskrimineringsskyldighet kan företaget åläggas skyldighet att offentliggöra ett referen-
serbjudande om nyttjanderätt eller samtrafik. Referenserbjudandet ska vara så specificerat att 
de som ber om nyttjanderätt inte blir tvungna att betala för produkter som inte är nödvändiga 
med tanke på den tjänst som tillhandahålls.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska Transport- och kommunikationsverket 
ålägga ett teleföretag att offentliggöra ett referenserbjudande, om företaget har ålagts skyldig-
het att överlåta nyttjanderätt som avser ett kommunikationsnät eller en del av det. Ett sådant 
referenserbjudande ska innehålla åtminstone uppgifter som är relevanta för överlåtelse av nytt-
janderätten.

70 §

Skyldighet att särredovisa i bokföringen

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande att i bokföringen särredovisa den reglerade verksamheten 
från teleföretagets övriga utbud av tjänster, om detta behövs för tillsynen av att icke-
diskrimineringsskyldigheten fullgörs.

Transport- och kommunikationsverket ska i sitt beslut specificera de produkter och tjänster 
som ska särredovisas, de uppgifter som ska utredas genom särredovisningen samt huvuddra-
gen i särredovisningen.

Särredovisningskalkylerna ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket.

71 §

Skyldigheter vid prissättning av nyttjanderätt och samtrafik

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande skyldigheter i samband med prissättning av nyttjanderätt 
och samtrafik, om en marknadsanalys enligt 52 § visar att det inte råder någon effektiv kon-
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kurrens på marknaden och att företaget därför har möjlighet att ta ut överpriser eller använda 
prispress som missgynnar användarna av kommunikationstjänster.

Den skyldighet som avses i 1 mom. kan gälla prissättning av en reglerad produkt eller tjänst 
och fastställande av priset. Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett företag med 
betydande marknadsinflytande skyldighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt eller vid samtra-
fik tillämpa

1) kostnadsorienterad prissättning,
2) prissättning som baseras på avdrag från detaljistpriset, eller
3) rättvis och rimlig prissättning.
Med kostnadsorienterad prissättning avses en prissättning som är rimlig med beaktande av 

en effektiv aktörs kostnader för produktion av en reglerad produkt eller tjänst. När den kost-
nadsorienterade prissättningen bestäms kan hänsyn tas till den prisnivå som råder på motsva-
rande konkurrensutsatta marknader.

När Transport- och kommunikationsverket ålägger skyldighet enligt 2 mom. 1 punkten att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning kan det ålägga ett företag med betydande marknadsin-
flytande att vid prissättningen av en reglerad produkt eller tjänst också tillämpa det maxi-
mipris som Transport- och kommunikationsverket på förhand har fastställt. Maximipriset kan 
fastställas om en prissättning som strider mot prissättningsskyldigheten skulle medföra allvar-
lig skada på marknaden och om den i 2 mom. 1 punkten avsedda skyldigheten inte kan anses 
vara tillräcklig för att undanröja konkurrenshinder eller för att främja konkurrensen. Maxi-
mipriset kan fastställas för högst tre år åt gången.

De prissättningsskyldigheter som avses i 1–4 mom. ska
1) främja kommunikationsmarknadens effektivitet och en hållbar konkurrens,
2) skapa nytta för dem som använder kommunikationstjänster,
3) vara rimliga i förhållande till de eftersträvade målen,
4) sporra företaget till framtida investeringar, och
5) tillåta en rimlig avkastning på det kapital som bundits i den reglerade verksamheten.

72 §

Prissättningsskyldighet som inte är baserad på betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 § ålägga teleföretag 
samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt eller vid 
samtrafik iaktta de prissättningsskyldigheter som avses i 71 § 2–5 mom., om det är nödvändigt 
för att trygga överlåtelsen eller samtrafiken.

73 §

Utredningsskyldighet vid prissättning

Om ett teleföretag eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. eller 196 § enligt denna lag eller 
Transport- och kommunikationsverkets beslut har ålagts skyldighet att tillämpa kostnadsorien-
terad eller icke-diskriminerande prissättning, är företaget när Transport- och kommunikations-
verket behandlar prissättningsärendet skyldigt att visa att det pris som företaget tar ut för en 
produkt eller tjänst är kostnadsorienterat eller icke-diskriminerande.

Transport- och kommunikationsverket gör inte en retroaktiv bedömning av prissättningens 
överensstämmelse med bestämmelserna.

När Transport- och kommunikationsverket bedömer om prissättningsskyldigheten iakttagits 
är det inte bundet till de principer som företaget följt vid kostnadsberäkningen.
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När Transport- och kommunikationsverket bedömer om prissättningsskyldigheten iakttagits 
kan det i enskilda fall besluta om maximibeloppet av den ersättning som tas ut.

74 §

Kostnadsberäkningssystem

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga ett te-
leföretag eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att använda ett kostnadsberäk-
ningssystem, om det behövs för övervakning av den prissättningsskyldighet som ålagts företa-
get.

Företaget får självt välja vilket kostnadsberäkningssystem det använder. Företaget ska för 
Transport- och kommunikationsverket göra upp en beskrivning av kostnadsberäkningssyste-
met, varav framgår åtminstone kostnadernas huvudtitlar och de regler enligt vilka kostnaderna 
fördelas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska samlas in med hjälp av kostnadsberäkningssystemet och om beskrivningen av kost-
nadsberäkningssystemet. Föreskrifterna kan gälla

1) uppgifter som är nödvändiga för att visa sambandet mellan kostnadsberäkningssystemet 
och prissättningen,

2) innehållet i och utformningen av beskrivningen av kostnadsberäkningssystemet,
3) hur beskrivningen av kostnadsberäkningssystemet ska lämnas till Transport- och kommu-

nikationsverket.

75 §

Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet

Företaget ska välja en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) för granskning 
av företagets kostnadsberäkningssystem i samband med revisionen av företaget. Revisorn ska 
upprätta en berättelse över granskningen. Företaget ska lämna berättelsen till Transport- och 
kommunikationsverket före utgången av augusti månad efter det att företagets räkenskapspe-
riod har gått ut.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
och vilket material som ska ingå i granskningsberättelsen. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det företag som granskas och om granskningssättet,
2) det material som omfattas av granskningsskyldigheten,
3) kriterier som visar om företagets verksamhet svarar mot de skyldigheter som det ålagts,
4) det material som ska bifogas granskningsberättelsen.
Transport- och kommunikationsverket ska årligen offentliggöra en berättelse om hur kost-

nadsberäkningssystemen tillämpas hos företagen.

76 §

Funktionell separation

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande skyldighet att separera en funktionell helhet från teleföre-
tagets övriga affärsverksamhet, om det har observerats betydande och bestående störningar på 
marknaden för nättjänsten i fråga och skyldigheter ålagda enligt 53 § inte har haft inverkan på 
konkurrensläget på marknaden.
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Den funktionella helhet som separationen ger upphov till ska erbjuda både moderföretaget 
och konkurrerande teleföretag sina tjänster på samma icke-diskriminerande villkor.

Innan Transport- och kommunikationsverket ålägger ett företag skyldighet till funktionell 
separation ska verket lämna kommissionen ett motiverat beslutsförslag som ska innehålla åt-
minstone

1) bevis på betydande och bestående störningar på marknaden i fråga,
2) bevis på att skyldigheterna enligt 53 § inte har haft inverkan på konkurrensläget på mark-

naden,
3) bevis på att det saknas eller finns mycket små utsikter till förändring av konkurrensläget 

på marknaden inom rimlig tid,
4) en analys av skyldighetens förväntade verkan på kommunikationsmarknaden och det tele-

företag skyldigheten gäller,
5) en redogörelse för det exakta innehållet i skyldigheten att genomföra separeringen,
6) en förteckning över de produkter och tjänster som skyldigheten gäller,
7) en redogörelse för omständigheter som gäller personalens oberoende i den funktionella 

helheten och övervakningen av teleföretaget.

77 §

Skyldighet att anmäla ägarbyte

Ett företag med betydande marknadsinflytande ska i förväg och utan dröjsmål till Transport-
och kommunikationsverket anmäla om det avser att överlåta sitt lokalnät eller en betydande 
del av det till en separat affärsenhet som det inrättat eller till en separat juridisk person under 
ett annat ägarskap.

Efter att ha tagit emot anmälan ska Transport- och kommunikationsverket göra en ny mark-
nadsanalys enligt 52 § av den relevanta marknaden för kommunikationsnätet, om överlåtelsen 
har betydande inverkan på marknaden.

81 §

Skadeståndsskyldighet

Ett teleföretag som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med skyldigheter som 
ålagts med stöd av 53–55 § är skyldigt att ersätta ett annat teleföretag för skada som det tillfo-
gat detta.

Skadeståndet omfattar ersättning för kostnader, prisskillnad samt annan direkt ekonomisk 
skada som orsakats av teleföretagets i 1 mom. avsedda verksamhet.

Skadeståndet kan jämkas, om fullt skadeståndsansvar bedöms som oskäligt tungt med tanke 
på förseelsens art, skadans omfattning, parternas situation och andra omständigheter.

Rätten till skadestånd preskriberas, om skadeståndstalan inte har väckts inom tre år från det 
att teleföretaget fick eller borde ha fått kännedom om uppkomsten av skadan.

Vid prövning av en skadeståndstalan som avses i 1 mom. kan domstolen begära yttrande av 
Transport- och kommunikationsverket.

82 §

Yttrande om marknadsdefinitioner, marknadsanalyser och betydande marknadsinflytande

RP 61/2018 rd



713

Om åtgärden eller beslutet i fråga påverkar handeln mellan EES-staterna, ska Transport- och 
kommunikationsverket ge kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation tillfälle att en månad på förhand yttra sig om

1) marknadsdefinitioner som avviker från kommissionens rekommendation,
2) marknadsanalyser,
3) beslut om betydande marknadsinflytande,
4) beslut enligt 76 §.
Transport- och kommunikationsverket ska skjuta upp ett beslut som avses i 1 mom. med två 

månader, om kommissionen meddelat att den anser att det föreslagna beslutet strider mot EU-
rätten. Verket ska inom sex månader från meddelandet återta beslutet enligt 1 mom. eller 
ändra beslutet, om kommissionen kräver det.

Om Transport- och kommunikationsverket på yrkande av kommissionen ändrar sitt besluts-
förslag enligt 1 mom. ska verket ge de parter vars rättigheter eller intressen beslutet gäller 
möjlighet att yttra sig om det ändrade beslutsförslaget. När Transport- och kommunikations-
verket fattar sitt slutliga beslut ska det på lämpligt sätt också beakta yttranden som avses i 1 
mom. Verket ska underrätta kommissionen om sitt beslut.

83 §

Yttrande om företags skyldigheter när det gäller betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket ska ge kommissionen och Organet för europeiska re-
gleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation tillfälle att yttra sig inom en månad innan 
verket fattar ett beslut som påverkar handeln mellan EES-staterna och genom vilket verket på 
basis av betydande marknadsinflytande eller på någon annan grund ålägger skyldigheter enligt 
8–10 kap., med undantag för beslut som grundar sig på 57 § 1 mom. 4 punkten eller på 58 och 
76 §.

Om kommissionen meddelar att den anser att Transport- och kommunikationsverkets be-
slutsförslag enligt 1 mom. skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden eller om kommiss-
ionen allvarligt betvivlar att verkets beslutsförslag är förenligt med EU-rätten ska Transport-
och kommunikationsverket senarelägga sitt beslut med tre månader från kommissionens med-
delande. Verket ska då fortsätta beredningen av beslutet i samråd med kommissionen och Or-
ganet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket kan ändra eller dra tillbaka beslutsförslaget inom den 
tidsfrist som avses i 2 mom. Om Transport- och kommunikationsverket ändrar sitt beslutsför-
slag eller håller det i kraft som sådant kan kommissionen ytterligare rekommendera en lösning 
i fråga om Transport- och kommunikationsverkets beslutsförslag eller återkalla det med-
delande som avses i 2 mom. Transport- och kommunikationsverket ska inom en månad från 
det att rekommendationen gavs underrätta kommissionen och Organet för europeiska regle-
ringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om sitt slutliga beslut. Tidsfristen kan emel-
lertid förlängas, om det behövs för att parterna ska kunna höras.

Om Transport- och kommunikationsverket trots kommissionens rekommendation beslutar 
att inte ändra eller dra tillbaka beslutet ska verket motivera sitt beslut.

84 §

Förfarandet i brådskande fall

Marknadsdefinitioner och marknadsanalyser kan utföras och Transport- och kommunikat-
ionsverkets beslut om betydande marknadsinflytande och om skyldigheter som ska åläggas te-
leföretag kan fattas utan att kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation hörs, om åtgärden är
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1) brådskande,
2) nödvändig för att säkerställa konkurrensen och skydda konsumenternas intressen,
3) tillfällig, och
4) i rätt proportion till det eftersträvade målet.
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informera kommissionen och Or-

ganet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om åtgärder som 
avses i 1 mom.

85 §

Utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster

Med samhällsomfattande tjänster avses tillhandahållande av allmänna telefonitjänster och en 
ändamålsenlig internetförbindelse i en viss permanent bostad eller på ett visst ställe samt till-
handahållande av allmän nummertjänst och telefonkatalogstjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut om att utse ett eller flera teleföretag 
eller företag som levererar kontaktinformationstjänster till leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls 
inom ett visst geografiskt område. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, opartiskt, öppet och 
icke-diskriminerande. Till leverantörer av samhällsomfattande tjänster ska utses företag som 
har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska ändra sitt beslut som avses i 2 mom. om det sker 
betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet.

86 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett till le-
verantörer av samhällsomfattande tjänster som avser allmänna telefonitjänster är skyldiga att 
oberoende av geografiskt läge och till ett från en genomsnittsanvändares synpunkt rimligt pris 
tillhandahålla abonnemang som ansluts till ett allmänt kommunikationsnät på den plats där 
användaren eller abonnenten permanent bor eller är belägen. Teleföretaget ska tillhandahålla 
abonnemanget inom skälig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla, även personer med funktionsnedsättning, kan an-
vända nödtjänster, ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt använda andra sedvanliga 
telefonitjänster.

Närmare bestämmelser om de särskilda behoven när det gäller personer med funktionsned-
sättning utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan förordningen utfärdas ska Transport-
och kommunikationsverket vid behov utarbeta en rapport om saken.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anslutningar 
tekniskt ska genomföras eller vilka tekniska egenskaper de ska ha för att även personer med 
funktionsnedsättning ska kunna använda abonnemangen.

87 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för internetaccesstjänster

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett till le-
verantörer av samhällsomfattande tjänster som avser internetaccesstjänster är skyldiga att obe-
roende av geografiskt läge och till ett från en genomsnittsanvändares synpunkt rimligt pris 
tillhandahålla abonnemang som ansluts till ett allmänt kommunikationsnät på den plats där 
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användaren eller abonnenten permanent bor eller är belägen. Teleföretaget ska tillhandahålla 
abonnemanget inom skälig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla användare och abonnenter kan få en ändamålsenlig 
internetförbindelse, med beaktande av den överföringshastighet som de flesta användare och 
abonnenter har samt den tekniska genomförbarheten och kostnaderna.

Bestämmelser om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse utfärdas ge-
nom förordning av kommunikationsministeriet. Innan förordningen utfärdas ska Transport-
och kommunikationsverket vid behov utarbeta en rapport om marknaden för dataöverförings-
tjänster, vilken överföringshastighet som de flesta användare och abonnenter har och den tek-
niska utvecklingsnivån samt göra en bedömning av bestämmelsernas ekonomiska konsekven-
ser för teleföretagen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anslutningar 
tekniskt ska genomföras och vilka tekniska egenskaper de ska ha.

89 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser kontaktinformationstjäns-
ter

Ett företag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett till le-
verantör av samhällsomfattande tjänster som avser nummertjänster eller telefonkatalogstjäns-
ter är skyldigt att ge användarna och abonnenterna tillgång till allmänna och täckande num-
mertjänster eller telefonkatalogstjänster till ett från en genomsnittsanvändares synpunkt rim-
ligt pris.

Telefonkatalogstjänster kan tillhandahållas i tryckt eller elektronisk form och uppgifterna 
ska uppdateras minst en gång om året.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgär-
der som krävs för att fullgöra den skyldighet som nämns i 1 mom.

90 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser nättjänster

Ett nätföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett till 
leverantör av samhällsomfattande tjänster är skyldigt att till ett kostnadsorienterat pris erbjuda 
ett tjänsteföretag som utsetts till leverantör av samhällsomfattande tjänster de nättjänster som 
behövs för anslutning till ett kommunikationsnät.

92 §

Övervakning av priserna på samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka prissättningen av samhällsomfattande 
tjänster och jämföra den med kommunikationstjänsternas allmänna prisnivå samt bedöma 
prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna i förhållande till den allmänna konsument-
prisnivån och befolkningens allmänna inkomstnivå.

93 §

Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster
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Med nettokostnader för samhällsomfattande tjänster avses de kostnader för tjänsteprodukt-
ionen som leverantören av samhällsomfattande tjänster inte kan täcka med intäkterna från 
dessa tjänster.

Om det är uppenbart att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är en oskälig eko-
nomisk belastning för en leverantör av samhällsomfattande tjänster, ska Transport- och kom-
munikationsverket på leverantörens begäran beräkna nettokostnaderna för de samhällsomfat-
tande tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket är vid beräkning av nettokostnaderna inte bundet av 
de uppgifter som leverantören av samhällsomfattande tjänster har lämnat eller de principer 
som leverantören har iakttagit vid kostnadsberäkningen.

94 §

Ersättning för leverantörens kostnader för samhällsomfattande tjänster

En leverantör av samhällsomfattande tjänster ska på ansökan få ersättning av statens medel 
för den andel av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster som anses utgöra en oskälig 
ekonomisk belastning för företaget i fråga med hänsyn till

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens art,
3) omsättningen av företagets televerksamhet, nummertjänst eller telefonkatalogstjänst, och
4) andra omständigheter som kan jämställas med de som nämns i 1–3 punkten.
Kommunikationsministeriet fattar utifrån en nettokostnadskalkyl som görs av Transport-

och kommunikationsverket beslut om ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. Ersätt-
ning betalas retroaktivt för högst ett år från det att ansökan gjordes.

96 §

Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter om frekvensanvändningen

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om användningen av radiofre-
kvenser för olika ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och rekommendat-
ioner om användning av radiofrekvenser samt den statsrådsförordning som utfärdats med stöd 
av 95 § 1 mom. I föreskrifterna ska det anges frekvensområdenas användningsändamål och de 
viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett visst frekvensområde ska 
uppfylla.

Transport- och kommunikationsverket ska se över de föreskrifter som meddelats med stöd 
av 1 mom., om det för sådan koncessionspliktig verksamhet som avses i 95 § 3 mom. kan an-
visas fler frekvenser eller om ett teleföretag eller någon annan representant för användargrup-
per inom frekvensområdena framställer en motiverad begäran om översyn.

När Transport- och kommunikationsverket bestämmer om användningen av radiofrekvenser 
som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster ska det iaktta 
teknik- och tjänsteneutralitet.

I de föreskrifter som avses i 1 mom. får avvikelse göras från nät- och kommunikationstjäns-
ternas

1) teknikneutralitet,
a) för att undvika skadliga störningar,
b) för att skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält,
c) för att säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofrekvenser 

eller mål av allmänt intresse, samt
2) tjänsteneutralitet,
a) för att garantera säkerhet för människors liv,
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b) för att främja social, regional eller geografisk sammanhållning,
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser, och
d) för att främja kulturell och språklig mångfald samt mediemångfald.
Transport- och kommunikationsverket ska vid beredningen av de föreskrifter som meddelas 

med stöd av 1 mom. samarbeta med kommunikationsministeriet. Om de föreskrifter som gäl-
ler användningen av ett visst frekvensområde kan få betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska frekvensplanen för frekvensområdet i fråga 
fastställas i en statsrådsförordning som utfärdas med stöd av 95 § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan i syfte att främja gemensamt utnyttjande av radi-
ofrekvenser eller av någon annan grundad anledning, för ett sådant frekvensområde som avses 
i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. eller för ett sådant frekvens-
område som avses i föreskrifter som meddelats med stöd av 1 mom. i denna paragraf, tillåta 
också annan radiokommunikation än sådan som det är avsett för, om denna radiokommunikat-
ion inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära ändamål och inte leder till 
störningar i den primära radiokommunikationen.

97 §

Särskilda bestämmelser om frekvensförvaltning

Denna lag ska tillämpas på radioutrustning på finländska fartyg, luftfartyg och föremål som 
sänts ut i rymden, också när de är utanför finskt territorium.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de radiofrekvenser på vilka 
sådan elutrustning, som inte utgör radioutrustning och som används för vetenskapligt, indust-
riellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och är avsedd att generera radiovågor, får 
användas samt villkoren för användningen av utrustningen.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om amatörradiostationers kon-
struktion och användning samt föreskrifter som annars ska iakttas inom amatörradiokommu-
nikation och som gäller sändareffekter, oönskade emissioner, riktande av sändningar och en-
kelriktade sändningar.

Ett radiotillstånd som beviljas i enlighet med 40 § och en frekvensreservering enligt 44 §, ett 
behörighetsbevis enligt 265 §, ett kompetensbevis enligt 266 § och ett beslut om identifie-
ringssignaler för radiostationer som fattats med stöd av 304 § 1 mom. 5 punkten kan under-
tecknas maskinellt.

98 §

Teleområden

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om indelningen av Finland i te-
leområden.

Indelningen i teleområden ska vara ändamålsenlig. När teleområden bildas ska hänsyn i 
synnerhet tas till mängden telekommunikation inom ett visst område, hur den är inriktad, 
kommunikationsnätens tekniska konstruktion samt en så effektiv nummeranvändning som 
möjligt.

99 §
Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter om numrering
Vid tilldelningen av nummer och prefix i televerksamheten ska hänsyn tas till
1) en klar och effektiv numrering, samt
2) de internationella förpliktelserna i fråga om numrering och prefix.
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Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om numrering. Ge-
nom Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter anges hurdana nummer och prefix 
som får användas i televerksamheten och för vilket ändamål de ska användas. I föreskrifterna 
får det dessutom bestämmas om det geografiska användningsområdet för nummer och prefix.

I fråga om domännamn på internet gäller särskilda bestämmelser.

100 §

Numreringsbeslut

Transport- och kommunikationsverket beslutar om vilka nummer och prefix som tilldelas te-
leföretag och andra.

Nummer och prefix ska tilldelas så att teleföretag och andra behandlas rättvist med hänsyn 
till omfattningen och arten av deras verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut om tilldelning av nummer eller prefix 
(numreringsbeslut) inom tre veckor från det att verket tagit emot ansökan. Om ett nummer el-
ler prefix har ett exceptionellt ekonomiskt värde kan numreringsbeslutet dock fattas inom sex 
veckor från det att verket tagit emot ansökan.

I ett numreringsbeslut kan innehavaren av nyttjanderätten till ett nummer eller prefix för-
pliktas att ta numret i bruk inom utsatt skälig tid.

Ett numreringsbeslut kan fattas att gälla tills vidare eller för en viss tid som är ändamålsenlig 
med hänsyn till den tjänst som tillhandahålls. Transport- och kommunikationsverket kan i 
numreringsbeslutet bestämma att numret ska användas för att tillhandahålla en viss tjänst samt 
förena användningen av numret med andra villkor som behövs för att trygga en klar och effek-
tiv numrering samt användarnas intressen.

101 §

Återkallande av nyttjanderätten till nummer och prefix

Transport- och kommunikationsverket kan fatta beslut om återkallelse av nyttjanderätten till 
ett nummer eller prefix, om

1) innehavaren av nyttjanderätten till numret eller prefixet inte betalar den avgift som hör till 
numreringsbeslutet,

2) numret eller prefixet används i strid med numreringsbeslutet, eller
3) numret eller prefixet inte har tagits i bruk inom en skälig tid efter numreringsbeslutet eller 

om användningen av numret eller prefixet har upphört och innehavaren av nyttjanderätten till 
numret eller prefixet trots uppmaning inte rättar sitt förfarande inom en månad.

Nyttjanderätten till ett nummer eller prefix kan återkallas också om det finns något annat 
synnerligen vägande skäl som har samband med en klar och effektiv numrering eller använ-
darnas intressen, och innehavaren av nyttjanderätten till numret eller prefixet har getts möjlig-
het att inom en månad föra fram sin uppfattning om saken. Något yttrande behöver inte in-
hämtas, om ett företag med nyttjanderätt har upphört med verksamheten eller innehavaren av 
nyttjanderätten av någon annan orsak har upphört att existera.

102 §

Nummerportabilitet

Ett teleföretag är skyldigt att utan dröjsmål se till att en abonnent som ingått avtal med före-
taget kan överföra sitt telefonnummer till ett annat teleföretag vid byte av tjänsteleverantör, 
om abonnenten så önskar. Ett tidsbegränsat avtal om kommunikationstjänster som är kopplat 
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till ett telefonnummer befriar inte teleföretaget från skyldigheten att överlämna telefonnum-
mer. I ett fast telefonnät gäller skyldigheten att överlämna telefonnumret endast om överläm-
nandet sker inom teleområdet.

För överlämnande av telefonnummer får ett teleföretag inte ta ut någon ersättning av abon-
nenten. Teleföretaget får dock av det mottagande teleföretaget ta ut en ersättning för de en-
gångskostnader som överlämnandet medför. Ersättningen får dock inte vara så stor att den 
hindrar användningen av tjänsten. Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall 
besluta om engångsersättningens maximibelopp.

Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyldighet att överlämna telefonnummer mellan fasta 
telefonnät och mobilnät.

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att det finns 
tillgång till en allmän, täckande och avgiftsfri informationstjänst som gäller flyttade telefon-
nummer.

103 §

Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet

Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska föreskrifter om nummerportabi-
litet.

Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter kan gälla
1) telefonnummer som av tekniska skäl är befriade från nummerportabilitet,
2) det tekniska genomförandet av nummerportabilitet,
3) dirigering av samtal till nummer som överlämnats,
4) informationstjänst som gäller överlämnade telefonnummer,
5) andra tekniska förutsättningar för nummerportabilitet som är jämförbara med dem som 

nämns i 1–4 punkten.

104 §

Telekommunikation inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att det från 
EES-stater går att ringa också till andra än geografiska nummer som används i Finland, om det 
är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Teleföretag har inte den skyldighet som avses i 1 mom., om samtalets mottagare av kom-
mersiella skäl har begränsat samtal från vissa geografiska områden.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgär-
der som är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

105 §

Allmänt utlandsprefix

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att användar-
na kan ringa till utlandet med hjälp av det allmänna utlandsprefixet 00.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgär-
der som är nödvändiga för att den skyldighet som avses i 1 mom. ska kunna fullgöras.

110 §

Nätneutralitet
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Bestämmelser om nätneutralitet finns i EU:s förordning om den inre marknaden för elektro-
nisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana föreskrifter som behövs med av-
seende på tillsynen över efterlevnaden av samt verkställigheten av den förordning som nämns 
i 1 mom. när det gäller

1) i artikel 5.1 i förordningen avsedda tekniska egenskaper hos internetaccesstjänster samt 
krav om lägsta tjänstekvalitet och andra lämpliga och behövliga åtgärder,

2) dokumentation och statistikföring av information som avses i artikel 5.2 i förordningen 
och formen för de dokument son hänför sig till det, samt förvaringen av informationen. 

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om godkännande av 
den tjänst som används vid verifiering av kvaliteten på internetaccesstjänster enligt artikel 4.4 
i den förordning som nämns i 1 mom.

111 §

Nyttjanderätt till fastigheters och byggnaders interna nät

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och med dem jämförbara sammanslutningar som 
äger eller administrerar en fastighets interna eller flera fastigheters gemensamma fasta kom-
munikationsnät som är kopplat till ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga att på icke-
diskriminerande villkor ge det teleföretag som abonnenten har valt tillträde till icke-upptagen 
kapacitet av fastighetens eller fastighetsgruppens interna kommunikationsnät för förmedling 
av kommunikationstjänster till abonnentens terminalutrustning inom fastigheten. Det teleföre-
tag som fått nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt allmänna kommunikationsnät till fastighetens 
eller byggnadens interna kommunikationsnät. 

Om en överenskommelse om nyttjanderätten inte har nåtts inom två månader från det att be-
gäran om nyttjanderätt mottogs, kan parterna föra ärendet till Transport- och kommunikat-
ionsverket för avgörande. Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ärendet inom två 
månader från det att ärendet blev anhängigt.

120 §

Fel i leveransen av kommunikationstjänster

Det föreligger fel i leveransen av en kommunikationstjänst, om kommunikationstjänstens 
kvalitet eller leveranssättet inte stämmer överens med vad som kan anses avtalat. Leveransen 
är felaktig om

1) kommunikationstjänstens kvalitet inte stämmer överens med de krav som ställs i lag eller 
i föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av lag,

2) leveransen av någon annan orsak än en sådan som avses i 2 mom. kontinuerligt eller upp-
repade gånger har avbrutits och avbrottet inte kan anses ringa med beaktande av skälen till och 
förhållandena under avbrottet, eller

3) kommunikationstjänsten inte stämmer överens med de uppgifter som getts i marknadsfö-
ringen eller annars avviker från vad abonnenten i allmänhet har skäl att anta i samband med 
sådana tjänster.

Det anses inte vara fel i leveransen av kommunikationstjänster om ett teleföretag tillfälligt 
utan abonnentens samtycke, för sammanlagt högst 24 timmar under en kalendermånad, avbry-
ter tillhandahållandet av en kommunikationstjänst eller begränsar dess användning, om av-
brottet är nödvändigt på grund av bygg- eller underhållsarbete på kommunikationsnätet eller 
av informationssäkerhetsskäl. Avbrottet ska göras på ett sådant sätt och vid en sådan tidpunkt 
att det orsakar användaren minsta möjliga olägenhet. Avbrottet ska föregås av effektiv in-
formation.

RP 61/2018 rd



721

124 §

Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål

En abonnent får inte åberopa dröjsmål, om inte abonnenten har underrättat teleföretaget om 
dröjsmålet inom skälig tid efter det att tjänsten levererats. En abonnent får inte åberopa ett fel, 
om abonnenten inte har underrättat teleföretaget om felet inom skälig tid efter det att abonnen-
ten märkte eller borde ha märkt felet.

Trots 1 mom. får en abonnent åberopa ett dröjsmål eller fel, om teleföretaget har handlat 
grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder eller om kommunikationstjänsten inte stämmer 
överens med de krav som ställs i lag eller i föreskrifter som Transport- och kommunikations-
verket meddelat med stöd av lag.

130 §

Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinformation

Transport- och kommunikationsverket kan besluta ålägga teleföretag eller leverantörer av 
nummertjänster skyldighet att offentliggöra jämförbara och aktuella uppgifter om kvaliteten 
på de tjänster som företaget levererar.

Transport- och kommunikationsverket ska i beslutet ange vilka uppgifter som ska offentlig-
göras och hur de ska offentliggöras.

132 §

Identifiering av abonnemang

Teleföretag ska erbjuda en tjänst varmed samtalsmottagaren ser det anropande numret innan 
samtalet besvaras. Det ska dock vara möjligt att hindra att det anropande numret syns i sam-
talsmottagarens telefon.

Teleföretag som tillhandahåller identifiering av abonnemang ska erbjuda abonnenten en lät-
tanvänd möjlighet att förhindra

1) identifiering av sitt abonnemang,
2) identifiering av abonnemanget för inkommande samtal,
3) mottagande av sådana inkommande samtal i fråga om vilka identifiering av abonne-

manget är förhindrad, om det är tekniskt möjligt utan oskäliga kostnader, och
4) identifiering av det abonnemang till vilket inkommande samtal har styrts om.
De tjänster som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 punkten ska vara avgiftsfria för abonnenten.
Teleföretag som tillhandahåller identifiering av abonnemang ska ge användarna en enkel 

och kostnadsfri möjlighet att särskilt för varje utgående samtal hindra identifiering av sitt 
abonnemang.

Teleföretagen ska informera abonnenterna och användarna om de tjänster som avses i denna 
paragraf.

Teleföretagen ska se till att de hinder som avses i 2 och 4 mom. kan kringgås då upplysning-
ar lämnas ut till myndigheter som tar emot nödmeddelanden i enlighet med 321 § eller till po-
lisen i enlighet med vad som föreskrivs särskilt. Uppgifter som ska lagras enligt 157 § får 
lämnas ut endast till myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska föreskrifter om kringgående av 
identifieringshinder som avses i 2, 4 och 6 mom.

134 §
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Specificering av fakturor och specificering per uppkoppling

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan begäran specificera fakturan för användning av ett 
abonnemang. Av fakturan ska åtminstone följande faktureringsposter framgå utan svårighet:

1) lokalsamtal och nätersättningar för samtal som avses i 2–4 punkten,
2) fjärrsamtal,
3) internationella samtal,
4) mobilsamtal,
5) grundavgifter,
6) textmeddelanden, bildmeddelanden och övriga meddelanden,
7) dataöverföringstjänster,
8) betalteletjänster, enligt vad som föreskrivs i 2 mom.
I fråga om sådana betalteletjänster som avses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i fakturan 

specificera 
1) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det är fråga om betal-

ningstransaktioner som hör till tillämpningsområdet för betaltjänstlagen,  
2) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det enbart är fråga om 

sådan betalning via en automatisk tjänst för en nyttighet eller tjänst som inte hör till tillämp-
ningsområdet för betaltjänstlagen och som för abonnenten i första hand innebär andra betal-
ningar än avgifter för användning av kommunikationstjänster, 

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppkopplingar som för abon-
nenten innebär andra betalningar än avgifter för användning av kommunikationstjänster. 

Information som avses i 2 mom. får inte innehålla uppgifter om kommunikation som omfat-
tas av integritetsskyddet.

Teleföretaget ska på begäran av en abonnent kostnadsfritt specificera en faktura per upp-
koppling. Om inte något annat följer av 2 eller 3 mom. ska specificeringen ges abonnenten på 
så sätt att de tre sista siffrorna i telefonnumret är dolda, eller på något annat sådant sätt att det 
utifrån specificeringen inte går att identifiera den andra kommunikationsparten.

Teleföretaget ska på begäran av en användare specificera en faktura per uppkoppling, med 
fullständiga uppgifter om abonnemangsnummer för kommunikationsparterna eller med andra 
fullständiga identifieringsuppgifter för kommunikationstjänsten. En användare som är yngre 
än 15 år företräds av vårdnadshavaren. Bestämmelser om att företräda barn finns dessutom i 
lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). En omyndig som inte är min-
derårig företräds av dennes intressebevakare. Bestämmelser om att företräda omyndiga som 
inte är minderåriga finns i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

En specificering per uppkoppling får inte innehålla förmedlingsuppgifter om kostnadsfria 
tjänster. Abonnenten har rätt att på begäran få en icke-specificerad faktura.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en 
specifikation som avses i denna paragraf och hur specifikationen ska utformas.

135 §

Rätt att begränsa användningen av ett abonnemang till mottagning av annat än kommunikat-
ionstjänster

Ett teleföretag ska på abonnentens begäran avgiftsfritt spärra användningen av ett abonne-
mang för andra tjänster än kommunikationstjänster och utgående trafik från abonnemanget till 
en viss trafiktyp, om det tekniskt är enkelt att genomföra spärrningen. Om spärrningen senare 
avlägsnas på abonnentens begäran, får teleföretaget ta ut en avgift för åtgärden.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka spärrtjäns-
ter abonnenterna åtminstone ska erbjudas, om det tekniska utförandet av spärrtjänster och om 
prisinformation för samtalen.

Ett teleföretag har rätt att spärra användningen av en annan tjänst än en kommunikations-
tjänst, om

1) abonnenten inte inom två veckor från det att en betalningsuppmaning har sänts betalar en 
till betalning förfallen faktura för den andra tjänsten,

2) abonnenten överskrider den limit som avses i 112 §,
3) det behövs för att förhindra missbruk eller skador.
Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta abonnenten om en sådan spärrning som avses i 3 

mom.
Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp samtal eller att annars spärra användningen av en 

sådan annan tjänst än en kommunikationstjänst vars uppenbara syfte är att sträva efter orätt-
mätig ekonomisk vinning och som medför avgifter för abonnenten.

143 §

Behandlingsrätt i fall av missbruk

En kommunikationsförmedlare får behandla förmedlingsuppgifter för att upptäcka, hindra 
eller utreda gratisanvändning av en avgiftsbelagd tjänst eller annat jämförbart missbruk som 
gäller användning av tjänster.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur sådan be-
handling av förmedlingsuppgifter som avses i 1 mom. ska utföras tekniskt.

145 §

Dokumentering av behandlingshistorik

En kommunikationsförmedlare ska dokumentera detaljerade loggdata om behandlingen av 
förmedlingsuppgifter i datasystem som innehåller förmedlingsuppgifter med central betydelse 
för konfidentialiteten och integritetsskyddet, om det är tekniskt möjligt utan oskäliga kostna-
der. Av loggdata ska det framgå tidpunkten för behandlingen, hur länge behandlingen pågått 
samt handläggaren. Loggdata om behandlingen ska lagras i två år efter dokumenteringen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det tekniska ge-
nomförandet av dokumentering och lagring av uppgifter som avses i 1 mom.

157 §

Skyldighet att lagra uppgifter för myndigheternas behov

Trots vad som i denna avdelning föreskrivs om behandling av förmedlingsuppgifter ska ett 
företag som särskilt utsetts genom beslut av inrikesministeriet och som har gjort televerksam-
hetsanmälan (lagringsskyldigt företag), under de förutsättningar som anges nedan, se till att de 
uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten enligt 2 och 3 mom. lagras under de lagrings-
tider som anges i 4 mom. Uppgifterna får endast användas för att utreda och åtalspröva brott 
som avses i 10 kap. 6 § 2 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011).

Lagringsskyldigheten gäller uppgifter som avser
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1) sådana telefonitjänster eller textmeddelandetjänster i mobilnät som tillhandahålls av ett 
lagringsskyldigt företag, inklusive samtal som har kopplats men inte besvarats eller samtal 
som har förhindrats till följd av en driftåtgärd i nätet,

2) internettelefonitjänster som tillhandahålls av ett lagringsskyldigt företag, med vilket avses 
tjänster som tillhandahålls av tjänsteföretag och som ända till slutkunderna är baserade på in-
ternetprotokoll och möjliggör samtal,

3) internetaccesstjänster som tillhandahålls av ett lagringsskyldigt företag.
Lagringsskyldigheten i fråga om tjänster enligt 2 mom. 1 och 2 punkten gäller uppgifter om 

abonnentens och den registrerade användarens namn och adress, abonnemangets identifie-
ringsuppgifter och uppgifter med vilkas hjälp en användare av kommunikationstjänster kan 
identifieras samt användarens transaktioner, inklusive omstyrda samtal, kan fastställas utifrån 
meddelandets typ och mottagare samt tidpunkt och varaktighet för kommunikationen. Lag-
ringsskyldigheten i fråga om en tjänst som avses i 2 mom. 1 punkten gäller dessutom uppgif-
ter med vilkas hjälp den kommunikationsutrustning som använts och utrustningens och abon-
nemangets position när transaktionen inleddes kan fastställas. Lagringsskyldigheten i fråga om 
en tjänst som avses i 2 mom. 3 punkten gäller uppgifter om abonnentens och den registrerade 
användarens namn och adress, abonnemangets identifieringsuppgifter och installeringsadress 
och uppgifter med vilkas hjälp en användare av kommunikationstjänster och den utrustning 
som använts kan identifieras samt tidpunkt och varaktighet för tjänsternas användning kan 
fastställas. Vilka uppgifter som lagras ska avgränsas till endast de som med beaktande av 
tjänstens tekniska genomförande är nödvändiga för att specificera den information som avses 
ovan i detta moment.

Lagringstiden för uppgifter om de tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten är 12 månader, om 
de tjänster som avses i 2 mom. 3 punkten 9 månader och om de tjänster som avses i 2 mom. 2 
punkten 6 månader. Lagringstiden börjar när transaktionen inleds.

Lagringsskyldigheten gäller inte innehållet i meddelanden eller förmedlingsuppgifter som 
samlats vid bläddring av webbsidor.

En förutsättning för lagringsskyldighet är att uppgifterna är tillgängliga och har genererats 
eller behandlats i samband med tillhandahållande av det lagringsskyldiga företagets allmänt 
tillgängliga kommunikationstjänster med stöd av denna lag eller Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lagras får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska detaljerna kring 
de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten.

158 §

Skyldigheter och förfaringssätt vid behandling av uppgifter som lagras för myndigheternas 
behov

Ett lagringsskyldigt företag ska innan lagringsskyldigheten fullgörs förhandla med inrikes-
ministeriet om myndigheternas behov när det gäller lagringen av uppgifter. Det lagringsskyl-
diga företaget beslutar om det tekniska genomförandet av lagringen. Uppgifterna ska lagras 
kostnadseffektivt. Dessutom ska hänsyn tas till behoven inom det lagringsskyldiga företagets 
rörelse, systemens tekniska egenskaper och den betalningsansvariga myndighetens behov. 
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Lagringen av uppgifterna ska om möjligt planeras så att flera företag inte lagrar samma upp-
gifter.

Inrikesministeriet har rätt att från en utomstående tjänsteleverantör skaffa ett system till vil-
ket de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten kan överföras. Ett lagringsskyldigt fö-
retag har rätt att i systemet registrera också uppgifter vars behandling för företagets eget behov 
ännu inte har avslutats.

På det lagringsskyldiga företagets skyldighet att sörja för informationssäkerheten tillämpas 
247 §. Det lagringsskyldiga företaget ska utse dem som har rätt att behandla lagrade uppgifter 
eller ange de arbetsuppgifter i vilka de får behandlas. Det lagringsskyldiga företaget ska se till 
att abonnenterna får tillgång till information om lagringen av uppgifterna och om syftet med 
lagringen.

De uppgifter som lagras ska utan onödigt dröjsmål kunna lämnas till myndigheterna. Ett lag-
ringsskyldigt företag ska vid behov samarbeta med ett nätföretag, så att lagringen även omfat-
tar de tillgängliga uppgifter enligt 157 § som nätföretaget behandlar för att genomföra det lag-
ringsskyldiga företagets tjänster.

Närmare bestämmelser om hur skyldigheten att lagra uppgifter ska fullgöras får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det tekniska ge-
nomförandet av lagringsskyldigheten och om informationssäkerheten.

163 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på domännamn under den nationella toppdomänen för Finland (topp-
domänen fi) och under toppdomänen för landskapet Åland (toppdomänen ax) samt på domän-
namnsverksamhet och registreringstjänster för domännamn i samband därmed.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om det domännamnsregister som förvaltas av Transport-
och kommunikationsverket ska också tillämpas på registret över domännamn under toppdo-
mänen ax.

164 §

Transport- och kommunikationsverkets domännamnsverksamhet och förmedling av domän-
namn

Transport- och kommunikationsverket förvaltar ett register över domännamn under toppdo-
mänen fi (domännamnsregister) och en databas med teknisk information om domännamn för 
styrning av internettrafiken (fi-roten).

Endast verksamhetsutövare som enligt 165 § har lämnat in en anmälan om registrarverk-
samhet (registrar) får göra registreringar i domännamnsregistret. Transport- och kommunikat-
ionsverket får emellertid för domännamnsförvaltningens behov avgiftsfritt registrera domän-
namn som består av endast ett tecken samt andra domännamn. Transport- och kommunikat-
ionsverket får också göra andra anteckningar i domännamnsregistret som behövs för att ge-
nomföra denna lag.

Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild nä-
ringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person (domännamnsanvändare).

165 §

Registrarens anmälningsskyldighet
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En registrar ska göra en anmälan till den myndighet som förvaltar domännamnsregistret in-
nan den inleder sin verksamhet. Anmälan ska innehålla registrarens identifieringsuppgifter, 
den e-postadress som ska användas för hörande och delgivning samt andra uppgifter som be-
hövs för tillsynen.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informeras om ändringar i de upp-
gifter som registraren har anmält. Om verksamheten läggs ned ska Transport- och kommuni-
kationsverket och kunderna informeras om detta minst två veckor i förväg. Om Transport- och 
kommunikationsverket med stöd av 171 § 2 mom. har meddelat ett förbudsbeslut ska kunder-
na utan dröjsmål informeras om detta.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anmälan ska 
göras och om innehållet i den.

166 §

Domännamnets form och innehåll

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.
Ett domännamn får vid registreringstidpunkten inte
1) motsvara någon annans skyddade namn eller märke, om inte domännamnsanvändaren kan 

ge en godtagbar grund för registreringen av domännamnet, eller
2) likna någon annans skyddade namn eller märke, om domännamnet registreras i uppenbart 

vinnings- eller skadesyfte.
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de konfigurationer som 

är nödvändiga för att domännamnet ska fungera och om domännamnets form, antal tecken och 
tillåtna tecken.

167 §

Anteckning av uppgifter i domännamnsregistret och offentliggörande av uppgifter

Ett domännamn ska registreras på domännamnsanvändaren. Registraren ska i domännamns-
registret anteckna korrekta och uppdaterade uppgifter som identifierar domännamnsanvända-
ren samt den e-postadress som ska användas för hörande och delgivning

Transport- och kommunikationsverket får offentliggöra uppgifter ur domännamnsregistret 
på sina webbsidor. I fråga om fysiska personer får på webbsidorna offentliggöras domännam-
net och användarens namn. I övrigt ska på utlämnande av uppgifter ur registret tillämpas 16 § 
i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ett domännamn som har registrerats i domännamnsregistret gäller i högst fem år. Registra-
ren kan förnya en domänregistrering för högst fem år i sänder.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om hur registreringen 
tekniskt ska genomföras och om de uppgifter som ska lämnas i samband med registreringen.

168 §

Överföring av domännamn och byte av registrar

Domännamnsanvändaren kan överföra domännamnet till en annan användare under domän-
namnets giltighetstid. Registraren ska göra överföringen inom rimlig tid från mottagandet av 
begäran. Om domännamnet inte har överförts inom rimlig tid kan Transport- och kommuni-
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kationsverket göra överföringen. Ett domännamn kan inte överföras om ett ärende som gäller 
avregistrering av domännamnet är anhängigt vid Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan återföra domännamnet till dess ursprungliga an-
vändare om domännamnet har överförts till någon annan utan användarens samtycke och 
denne begär att registreringen ska korrigeras, och mottagaren av överföringen inte inom utsatt 
tid anför en godtagbar grund för överföringen.

Domännamnsanvändaren kan byta registrar under domännamnets giltighetstid. Registraren 
ska vidta de åtgärder som krävs för att byta registrar inom rimlig tid från mottagandet av begä-
ran. Om domännamnet inte har överförts till en annan registrar inom rimlig tid kan Transport-
och kommunikationsverket göra överföringen.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om det tekniska genomföran-
det och tidsfristerna i fråga om överföring av domännamn och byte av registrar.

169 §

Avregistrering av domännamn

Transport- och kommunikationsverket får avregistrera ett domännamn och avlägsna det ur 
fi-roten om de uppgifter som avses i 167 § 1 mom. är bristfälliga eller felaktiga och om upp-
gifterna trots uppmaning inte korrigeras inom utsatt tid.

Om domännamnets giltighetstid har löpt ut avregistrerar Transport- och kommunikations-
verket domännamnet och avlägsnar det ur fi-roten utan att höra användaren.

Om innehavaren av en rättighet som avses i 166 § 2 mom. begär att ett domännamn ska av-
registreras kan Transport- och kommunikationsverket avregistrera ett domännamn som har re-
gistrerats i strid med lagens bestämmelser och avlägsna det ur fi-roten, eller registrera domän-
namnet på innehavaren av rättigheten.

Transport- och kommunikationsverket kan för en tid av högst ett år avlägsna registreringen 
av ett domännamn ur fi-roten utan att höra domännamnsanvändaren, om domännamnsanvän-
daren har ansökt om flera domännamn som liknar någon annans skyddade namn eller märke 
och innehavaren av det skyddade namnet eller märket begär att domännamnet ska avregistre-
ras.

Ett domännamn som har avregistrerats blir ledigt och allmänt tillgängligt för nyregistrering 
en månad efter avregistreringen.

Transport- och kommunikationsverket får avregistrera ett domännamn, om en domstol ge-
nom ett lagakraftvunnet avgörande har förbjudit användningen av domännamnet.

170 §

Registrarens övriga skyldigheter

En registrar ska
1) innan ett domännamn registreras tillhandahålla behövlig information enligt denna lag om 

kraven på domännamnets innehåll och form,
2) uppdatera uppgifterna i domännamnsregistret,
3) kunna göra anteckningar i domännamnsregistret med hjälp av tekniska arrangemang som 

Transport- och kommunikationsverket har fastställt,
4) i tillräcklig omfattning och effektivt informera en domännamnsanvändare om att domän-

namnets giltighetstid löper ut,
5) på begäran av domännamnsanvändaren avregistrera ett domännamn innan dess giltighets-

tid har löpt ut,
6) sörja för informationssäkerheten i sin verksamhet,
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7) utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om dess förmedling av 
domännamn är utsatt för betydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerheten eller 
för någonting annat som väsentligen förhindrar eller stör den; samtidigt ska registraren också 
anmäla hur länge störningen eller hotet beräknas pågå, om vilka verkningar störningen eller 
hotet har, om avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för att förhindra att störningen upprepas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om information som 
ges till användare av domännamn, om informationssäkerheten i registrarens verksamhet, om 
när en störning som avses i 1 mom. 7 punkten ska anses vara betydande samt om innehållet i 
anmälan samt anmälans utformning och hur den lämnas in.

171 §

Organisering av domännamnsförvaltningen

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att
1) administrera toppdomänen fi,
2) bedriva och utveckla den domännamnsverksamhet som avser fi-domäner,
3) sörja för överföringsförbindelserna och förbindelsetrafiken från namnservrarna för fi-

roten till internet,
4) övervaka registrarverksamheten,
5) sörja för informationssäkerheten i den domännamnsverksamhet som avser fi-domäner,
6) på begäran ge intyg och utdrag ur domännamnsregistret.
Transport- och kommunikationsverket kan ge en registrar en anmärkning, om registraren 

bryter mot denna lag eller bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av 
den. I samband med anmärkningen kan Transport- och kommunikationsverket ålägga registra-
ren att inom en rimlig tid rätta till felet eller försummelsen. Om felet eller försummelsen inte 
rättas till inom utsatt tid kan Transport- och kommunikationsverket för en tid av högst ett år 
förbjuda registraren att registrera domännamn eller göra anteckningar som gäller domännamn 
i domännamnsregistret.

172 §

Säkerställande av domännamns informationssäkerhet

Transport- och kommunikationsverket har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att upp-
täcka, förhindra och utreda sådana betydande kränkningar av informationssäkerheten som in-
nebär att fi-domännamn utnyttjas och som är riktade mot allmänna kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster eller mot användare av dem, samt för att inleda förundersökning med 
anledning av kränkningarna. Transport- och kommunikationsverket får vidta dessa åtgärder 
utan att höra domännamnsanvändaren.

De nödvändiga åtgärder som avses i 1 mom. kan utföras med avseende på namnserverin-
formationen i fi-roten och kan omfatta

1) åtgärder för att förhindra eller begränsa den trafik som riktas till domännamnet,
2) åtgärder för att dirigera den trafik som riktas till domännamnet till en annan webbadress, 

samt
3) andra med 1 och 2 punkten jämförbara åtgärder av teknisk natur.
De åtgärder som avses i denna paragraf ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i proportion 

till allvaret i den kränkning av informationssäkerheten som ska avvärjas. Åtgärderna ska utfö-
ras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet 
begränsas mer än vad som är nödvändigt för att säkerställa de syften som avses i 1 mom. Åt-
gärderna ska avbrytas om det inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf att vidta 
dem.
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195 §

Tillgång till kontaktinformationstjänster

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att användar-
na har tillgång till allmänna och täckande nummertjänster till ett skäligt pris.

Teleföretag ska se till att kontaktinformation med namn, adress och telefonnummer i fråga 
om abonnenter som med företaget ingått avtal om användning av ett abonnemang i ett telefon-
nät samlas in och publiceras i en allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog som kan fås till 
ett skäligt pris.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgär-
der som är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

209 §

Europeiskt programutbud 

En utövare av televisionsverksamhet ska för europeiska program reservera största delen av 
sin årliga sändningstid för fritt mottagbara sändningar. Till denna sändningstid räknas dock 
inte tid som har reserverats för 

1) nyheter, 
2) sportevenemang, 
3) underhållningsprogram av tävlingskaraktär, 
4) reklam, 
5) text-tv-sändningar, 
6) teleshopping. 
Om programutbudet för en utövare av televisionsverksamhet inte når upp till den andel 

europeiskt program som avses i 1 mom., ska utövaren lämna Transport- och kommunikations-
verket en redogörelse för orsakerna till detta samt på begäran en plan för inom vilken tid pro-
gramutbudet kommer att motsvara 1 mom. Då ska den europeiska andelen av programutbudet 
emellertid vara åtminstone på samma nivå som under föregående tillsynsperiod.

Närmare bestämmelser om hurdana program som ska anses vara i 1 mom. avsedda europe-
iska program i överensstämmelse med artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) utfärdas genom förordning av statsrådet.

Leverantörer av beställ-tv ska främja produktionen av och tillgången till europeiska program 
i sina tjänster, med hjälp av produktionsfinansiering, programköp, framhävande av europeiska 
produktioner och motsvarande metoder.

213 §

Förfarande för utövande av ensamrätt

Om en överenskommelse om sådan överlåtelse av sändningsrätt som avses i 212 § 4 mom. 
inte har nåtts, kan den utövare av televisionsverksamhet som har utverkat ensamrätt eller en 
utövare av televisionsverksamhet som anhållit om överlåtelse av rätten i enlighet med 212 § 4 
mom. föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för behandling senast tre måna-
der innan evenemanget börjar. Transport- och kommunikationsverket får besluta vad som ska 
betraktas som full ersättning enligt 212 § 4 mom. Ersättningen ska bygga på de priser som be-
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talas för motsvarande rättigheter på en konkurrensutsatt marknad. Transport- och kommuni-
kationsverket kan även i sitt beslut ställa tekniska villkor för överlåtelsen.

Beslut som avses i denna paragraf kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i vite-
slagen (1113/1990).

228 §

Kanalplatsnumrering

Teleföretag som är verksamma i ett markbundet masskommunikationsnät samt utövare av 
televisions- och radioverksamhet är för sin del skyldiga att se till att numreringen av kanal-
platserna är tydlig och ändamålsenlig från användarnas synpunkt. Vid kanalplatsnumreringen 
ska Rundradion Ab:s och de i 26 § avsedda programkoncessionshavarnas programutbud prio-
riteras.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den numrering 
av kanalplatser som avses 1 mom.

242 §

Tillgången till information om telekablars placering samt informationssäkerheten vid behand-
lingen av den

Teleföretagen ska se till att information om var telekablarna är placerade (kabelinformation) 
finns tillgänglig i digital form. Teleföretagen ska sörja för att det tekniskt sett är möjligt att 
tillhandahålla kabelinformationen centralt och från ett enda ställe.

Kabelinformation ska behandlas på ett sådant sätt att informationen är tillbörligt skyddad 
mot kränkningar av och hot mot informationssäkerheten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om kabel-
informationens digitala form samt om informationssäkerheten vid behandlingen av kabelin-
formation.

244 §

Föreskrifter om kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter enligt 243 § om kvalitetskrav 
på kommunikationsnät och kommunikationstjänster, om informationssäkerhet och om kompa-
tibilitet. Föreskrifterna kan gälla

1) klassificering i viktighetsordning, effektmatning, säkrande och reservvägsarrangemang,
2) elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät och tillhörande utrustningsutrym-

men,
3) prestanda, informationssäkerhet och störningsfrihet, underhåll och uppföljning av dessa 

samt nätverksadministration,
4) förfaranden vid fel och störningar samt för upprätthållande av informationssäkerhet och 

funktionssäkerhet,
5) kommunikationsnätets konstruktion samt tekniska egenskaper hos anslutningspunkter i 

kommunikationsnätet,
6) teknisk styrning och säkring av nödkommunikation,
7) debiteringens tekniska utförande,
8) samtrafik, kompatibilitet, signalering och synkronisering,
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9) tekniska egenskaper hos antennsystem och centralantennsystem,
10) tekniska egenskaper hos televisionsnät som tar emot bredbilds-tv-tjänster och bredbilds-

tv-program,
11) innehållet i och strukturen hos ingångssidan till en elektronisk programguide,
12) teknisk dokumentation och statistik samt utformning av tillhörande dokument och lag-

ring av uppgifter,
13) standarder som ska iakttas,
14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
15) tillhörande faciliteter och tillhörande tjänster till den del som de är relevanta för de krav 

enligt 243 § som ställs på kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

245 §

Krav som gäller lämnande av biträde till myndigheter

En myndighet som utför teleavlyssning eller teleövervakning ska till Transport- och kom-
munikationsverket lämna en framställning om vilka funktionella kvalitetskrav kommunikat-
ionsnät och kommunikationstjänster ska uppfylla.

Transport- och kommunikationsverket beslutar i enskilda fall om vilka tekniska krav som 
ska ställas på hjälpmedel och egenskaper som används vid teleavlyssning eller teleövervak-
ning, efter att ha hört teleföretaget och den myndighet som avses i 1 mom.

Teleföretaget ska utan dröjsmål, redan i det skede då ändringarna planeras, informera den 
myndighet som avses i 1 mom. om sådana ändringar i kommunikationsnät och kommunikat-
ionstjänster som är relevanta för teleavlyssning och teleövervakning samt med tanke på övriga 
myndigheters rätt att få information. Teleföretaget ska dessutom ge sådan information om 
ändringarnas eventuella effekter på myndigheternas egna informationssystem som det har 
kännedom om.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om informationsför-
farandet enligt 3 mom.

247 §

Skyldighet att sörja för informationssäkerheten vid kommunikationsförmedling och tillhanda-
hållande av mervärdestjänster

Den som förmedlar kommunikation ska vid förmedlingen sörja för informationssäkerheten 
när det gäller tjänsterna, meddelandena, förmedlingsuppgifterna och lokaliseringsuppgifterna. 
En sammanslutningsabonnent som förmedlar kommunikation ska dock endast sörja för in-
formationssäkerheten i fråga om behandlingen av sina användares meddelanden, förmedlings-
uppgifter och lokaliseringsuppgifter.

Den som tillhandahåller mervärdestjänster ska svara för informationssäkerheten för sina 
tjänster.

De åtgärder som vidtas för informationssäkerheten ska anpassas till hotets allvarlighet, till 
kostnaderna för åtgärderna samt till de tekniska möjligheter att avvärja hotet som står till buds.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om informationssä-
kerheten enligt 1 och 2 mom.

249 §

Planering och byggande av fastigheters och byggnaders fysiska infrastruktur och interna nät
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Fastigheters och byggnaders interna kommunikationsnät som ansluts till ett allmänt kom-
munikationsnät ska uppfylla kraven enligt denna lag. Fastigheters och byggnaders interna 
kommunikationsnät ska i den mån det är möjligt planeras så att de abonnenter som avses i 111
§ kan välja teleföretag. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att den nya fastigheten eller byggnaden är utrus-
tad med fysisk infrastruktur som stöder snabba bredbandsförbindelser fram till nätanslut-
ningspunkten. I fastigheten eller byggnaden ska det i samband med detta byggas ett internt 
kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser och som uppfyller kraven enligt 
1 mom. 

Det som föreskrivs i 2 mom. ska också tillämpas på sådana betydande totalrenoveringspro-
jekt i fastigheten eller byggnaden som omfattar strukturella ändringar, om det i fastigheten el-
ler byggnaden inte finns ett internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbin-
delser och det är byggnadstekniskt motiverat att bygga fysisk infrastruktur och ett internt 
kommunikationsnät i samband med projektet. 

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på projekt som avser
1) småhus,
2) fritidsbostäder,
3) byggnader som ägs och huvudsakligen används av ett offentligt samfund,
4) byggnader där det, med beaktande av byggnadens användningsändamål och av kostna-

derna för byggandet, skulle vara uppenbart oskäligt att bygga fysisk infrastruktur och ett in-
ternt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om
1) de tekniska egenskaper hos kommunikationsnät som ska beaktas vid planeringen av näten 

samt utformningen av och innehållet i planeringsdokumenten,
2) tekniska anslutningspunkter i kommunikationsnäten, 
3) de tekniska krav som ska ställas på sådan fysisk infrastruktur i fastigheter och byggnader 

som stöder snabba bredbandsförbindelser samt konstaterande av dessa krav och av fastigheters 
och byggnaders existerande interna kommunikationsnäts prestanda,

4) andra tekniska arrangemang som kan jämställas med dem som nämns i 1–3 punkten och 
som har betydelse för administreringen av fastigheters och byggnaders interna kommunikat-
ionsnät.

252 §

Tillhandahållande av information om kombinationer av radioutrustning och programvara och 
registrering av vissa typer av radioutrustning

Tillverkare av kombinationer av radioutrustning och programvara som särskilt specificerats i 
en genomförandeakt som avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet ska ge Transport- och 
kommunikationsverket och kommissionen ett utlåtande om hur de väsentliga kraven i 251 § 
uppfylls i fråga om dessa kombinationer. Informationen i utlåtandet ska grunda sig på ett för-
farande för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 255 §. Radioutrustningen i fråga 
och den programvara som möjliggör att radioutrustningen kan användas på avsett sätt ska spe-
cificeras i utlåtandet. Informationen ska uppdateras.

Bestämmelser om registrerings- och märkningsskyldighet i fråga om utrustning som hör till 
vissa kategorier eller klasser av radioutrustning som specificerats i en genomförandeakt som 
avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet utfärdas genom förordning av statsrådet.
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253 §

Skyldigheter för tillverkare av radioutrustning

En fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka radio-
utrustning och marknadsför denna utrustning, i eget namn eller under eget varumärke, (tillver-
kare av radioutrustning) ska

1) se till att radioutrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga 
kraven i 251 §,

2) se till att radioutrustningen kan användas i minst en av Europeiska unionens medlemssta-
ter i enlighet med gällande krav på radiofrekvensanvändning,

3) sörja för att de bruksanvisningar som åtföljer radioutrustningen innehåller information om 
de medlemsstater eller geografiska områden i en medlemsstat där det finns restriktioner för 
ibruktagandet eller befintliga krav för användningstillstånd, 

4) utarbeta den tekniska dokumentation som avses i 258 § och utföra eller låta utföra en så-
dan bedömning av överensstämmelse som avses i 255 §,

5) upprätta en i 256 § avsedd EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa en i 257 § 
avsedd CE-märkning, om det har visats att radioutrustningen överensstämmer genom förfa-
randet för bedömning av överensstämmelse,

6) behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år ef-
ter det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden, 

7) se till att överensstämmelsen för radioutrustningen följs vid serietillverkning, med hänsyn 
till ändringar i radioutrustningens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmonise-
rade standarderna eller andra tekniska specifikationer, 

8) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis provning av 
radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och registrera inkomna klagomål, 
radioutrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av radioutrustning 
samt informera distributörerna om all sådan övervakning, 

9) se till att radioutrustning är försedd med typnummer, partinummer eller serienummer el-
ler annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av radioutrustningens 
storlek eller något annat motsvarande skäl, se till att den erforderliga informationen lämnas på 
förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen, 

10) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Transport- och kommunikations-
verket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress som 
anger en kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas; uppgifterna ska anges på radioutrust-
ningen eller, om detta inte är möjligt på grund av radioutrustningens storlek eller något annat 
motsvarande skäl, på radioutrustningens förpackning eller i ett dokument som följer med radi-
outrustningen, 

11) se till att radioutrustningen åtföljs av tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar och sä-
kerhetsinformation åtminstone på finska och svenska; bruksanvisningarna ska innehålla de 
uppgifter som behövs för att radioutrustningen ska kunna användas för avsett ändamål samt en 
beskrivning av eventuella tillbehör och komponenter, däribland programvara, som gör det 
möjligt för radioutrustningen att fungera som avsett, 

12) se till att en radiosändare åtföljs av information om de radiofrekvenser där utrustningen 
arbetar och den maximala radiofrekvenseffekten, 

13) se till att all radioutrustning åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse enligt 256 
§.
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253 a §

Tillverkarens representant

Tillverkare av radioutrustning får genom skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk per-
son som är etablerad inom Europeiska unionen att i dennes ställe utföra de särskilda uppgifter 
som anges i fullmakten (tillverkarens representant). Tillverkarens skyldigheter enligt 253 § 1 
och 4 punkten får dock inte ingå i uppdraget för tillverkarens representant.

Tillverkarens representant ska 
1) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att 

kunna uppvisa dem för Transport- och kommunikationsverket i tio år efter det att radioutrust-
ningen har släppts ut på marknaden, 

2) på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket all information 
och dokumentation som behövs för att visa att radioutrustningen överensstämmer med kraven, 

3) samarbeta med Transport- och kommunikationsverket om de åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med den radioutrustning som omfattas av fullmakten.

253 b §

Skyldigheter för importörer av radioutrustning

En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut ra-
dioutrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden (importör av radioutrustning) ska 

1) innan radioutrustningen släpps ut på marknaden se till att tillverkaren har utfört den lämp-
liga proceduren för bedömning av överensstämmelse och upprättat den tekniska dokumentat-
ionen, 

2) se till att radioutrustningen är försedd med CE-märkning,
3) se till att radioutrustningen åtföljs av de bruksanvisningar, den information och de doku-

ment som avses i 253 § 10–13 punkten,
4) se till att tillverkaren har följt kraven i 253 § 8 och 9 punkten,
5) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Transport- och kommunikations-

verket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress på ra-
dioutrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som med-
följer radioutrustningen, 

6) så länge importören har ansvar för radioutrustningen, se till att lagrings- och transportför-
hållandena inte äventyrar radioutrustningens överensstämmelse enligt 251 §,

7) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis provning av 
radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra in-
komna klagomål, utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av radio-
utrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning,

8) under tio år efter det att radioutrustningen släppts ut på marknaden hålla en kopia av EU-
försäkran om överensstämmelse tillgänglig för Transport- och kommunikationsverket och se 
till att verket på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

253 d §

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

Tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören av radioutrustning 
(ekonomisk aktör) ska se till att radioutrustning som för första gången tillhandahålls på un-
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ionsmarknaden (utsläppande på marknaden) eller i samband med kommersiell verksamhet, 
mot betalning eller kostnadsfritt, levereras för distribution, förbrukning eller användning på 
unionsmarknaden (tillhandahållande på marknaden) uppfyller kraven i denna lag.

De ekonomiska aktörerna ska
1) på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket i skriftlig form ge verket 

all information och dokumentation som gäller radioutrustningen, på ett språk som lätt kan för-
stås av verket, 

2) samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för att undanröja riskerna med ra-
dioutrustning som finns på marknaden,

3) på begäran förse Transport- och kommunikationsverket med identifiering av alla andra 
ekonomiska aktörer som har levererat radioutrustning till dem eller som de har levererat radi-
outrustning till,

4) behålla den identifiering som avses i 3 punkten i tio år efter det att de har levererat utrust-
ningen.

Om en ekonomisk aktör har skäl att misstänka att radioutrustning som aktören har släppt ut 
eller tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i denna lag, ska aktören
omedelbart vidta åtgärder för att få radioutrustningen att överensstämma med kraven eller för 
att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. 

Om radioutrustning som tillhandahållits på marknaden i Finland utgör en risk, ska den eko-
nomiska aktör som ansvarar för den dessutom omedelbart underrätta den ekonomiska aktör 
som har levererat radioutrustningen till den, samt Transport- och kommunikationsverket och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrige-
rande åtgärder som vidtagits och om resultaten av dessa.

258 § 

Teknisk dokumentation för radioutrustning

Innan radioutrustning släpps ut på marknaden ska det för utrustningen upprättas teknisk 
dokumentation som innehåller alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att 
säkerställa att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven i 251 §. Den tekniska doku-
mentationen ska uppdateras. Dokumentationen ska innehålla åtminstone de uppgifter som 
anges i bilaga V till radioutrustningsdirektivet.

Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-typkontroll 
ska upprättas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet finns eller på ett 
språk som kan godtas av organet i fråga.

Om den tekniska dokumentationen inte är förenlig med 1 mom., får Transport- och kommu-
nikationsverket uppmana tillverkaren eller importören av radioutrustningen att på egen be-
kostnad utföra en provning vid ett organ som är godtagbart för verket inom en viss utsatt tid, 
för att kontrollera att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven.

260 §

Hantering av radioutrustning som utgör en risk

Om Transport- och kommunikationsverket av grundad anledning anser att radioutrustning 
utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra sådana aspekter av skydd av all-
männa intressen som omfattas av kraven i detta kapitel, ska verket utföra en heltäckande be-
dömning av radioutrustningens överensstämmelse. 

Om Transport- och kommunikationsverket vid bedömningen konstaterar att radioutrustning-
en inte uppfyller kraven i denna lag och de övriga åtgärderna inte anses tillräckliga, kan verket 
ålägga den berörda ekonomiska aktören att utan dröjsmål vidta alla lämpliga korrigerande åt-
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gärder för att få radioutrustningen att uppfylla kraven, dra tillbaka utrustningen från mark-
naden eller återkalla den inom en rimlig tid som verket sätter ut. Med tillbakadragande avses 
åtgärder för att förhindra att radioutrustning i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden. 
Med återkallelse avses åtgärder för att dra tillbaka produkter som redan tillhandahållits slutan-
vändaren samt i stället ge en produkt som överensstämmer med kraven eller häva köpet.

Tidsfristen ska stå i rätt proportion till den risk som den bristande överensstämmelsen med-
för. 

Transport- och kommunikationsverket ska informera det berörda anmälda organet om radio-
utrustning som inte uppfyller kraven. 

Om Transport- och kommunikationsverket anser att den bristande överensstämmelsen inte 
enbart gäller Finlands territorium, ska verket informera kommissionen och de andra medlems-
staterna om bedömningsresultaten och om de åtgärder som verket har ålagt de berörda eko-
nomiska aktörerna att vidta.

Varje ekonomisk aktör ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder som förutsätts i nå-
gon medlemsstat vidtas i fråga om all den radioutrustning som aktören har tillhandahållit på 
unionsmarknaden.

Om en ekonomisk aktör inte vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder inom den tid som satts 
ut enligt 2 mom., kan Transport- och kommunikationsverket vidta lämpliga tillfälliga åtgärder 
för att förbjuda den ekonomiska aktören att på marknaden släppa ut, att på den nationella 
marknaden tillhandahålla eller att överlåta radioutrustning med bristande överensstämmelse, 
eller åtgärder för att dra tillbaka radioutrustningen från marknaden. Transport- och kommuni-
kationsverket kan bestämma om andra kompletterande åtgärder som behövs för att begränsa 
tillhandahållandet av produkten på marknaden. Den ekonomiska aktören kan ytterligare åläg-
gas att vidta åtgärder för att återkalla radioutrustningen som utgör en risk genom att dra till-
baka den från slutanvändarna, och i stället ge en överensstämmande produkt eller häva köpet, 
om åtgärderna för tillbakadragande är otillräckliga. Det tillfälliga förbudet gäller tills ärendet 
är slutligt avgjort efter ett sådant förfarande som avses i 261 §.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga den ekonomiska aktören att till verket 
inom en skälig tid som verket bestämmer lämna en redogörelse för hur ett åläggande enligt 2 
mom. eller ett förbud enligt 7 mom. har verkställts.

261 §

Samråd som gäller begränsande åtgärder

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om tillfälliga åtgärder som gäller radioutrustning som utgör en risk. In-
formationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera den 
radioutrustning som inte uppfyller kraven samt uppgift om dess ursprung, vilken typ av bris-
tande överensstämmelse som görs gällande och den risk utrustningen utgör, vilken typ av nat-
ionell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet och den berörda ekonomiska aktörens syn-
punkter samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken.

Av informationen ska framgå om den bristande överensstämmelsen beror på att
1) radioutrustningen inte uppfyller de väsentliga kraven i 251 §, eller
2) de enhetliga standarder som avses i 251 § 3 mom. är bristfälliga.
Om varken en annan medlemsstat eller kommissionen inom tre månader har rest invänd-

ningar mot en tillfällig åtgärd, får Transport- och kommunikationsverket i ärendet meddela sitt 
slutliga beslut där det bestäms om tillbakadragning av radioutrustningen från marknaden och 
andra lämpliga begränsande åtgärder.

Transport- och kommunikationsverket ska upphäva en åtgärd enligt 260 § 7 mom. eller 
ändra den, om kommissionen meddelar att den anser att åtgärden strider mot EU-rätten.
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Om en åtgärd som vidtagits av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat efter sam-
rådsförfarandet anses vara berättigad, ska Transport- och kommunikationsverket vidta de åt-
gärder som krävs för att säkerställa att den radioutrustning som inte överensstämmer med kra-
ven dras tillbaka eller återkallas från marknaden också i Finland, samt underrätta kommission-
en om detta.

262 §

Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk

Om Transport- och kommunikationsverket, efter en bedömning i enlighet med 260 §, kon-
staterar att sådan radioutrustning som överensstämmer med kraven trots detta utgör en risk 
med avseende på krav som gäller skyddet av allmänna intressen enligt denna lag, får verket 
ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
radioutrustningen inte utgör en sådan risk. Alternativt kan verket ålägga den ekonomiska aktö-
ren att dra tillbaka eller återkalla radioutrustningen från marknaden inom en rimlig tid som 
verket sätter ut. Tidsfristen ska stå i rätt proportion till risken.

Varje ekonomisk aktör ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all berörd 
radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om de åtgärder som avses i 1 mom. Informationen ska innehålla alla 
de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera radioutrustningen samt uppgift om 
dess ursprung och leveranskedja, den risk utrustningen utgör och vilken typ av nationell åtgärd 
som vidtagits och dess varaktighet samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken.

263 §

Korrigerande av formell bristande överensstämmelse

Transport- och kommunikationsverket ska kräva att den berörda ekonomiska aktören inom 
en av verket utsatt rimlig tid och på det sätt som verket bestämmer korrigerar en bristande 
överensstämmelse som gäller

1) att CE-märkning saknas eller har anbringats i strid med artikel 30 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 eller i 
strid med bestämmelserna i denna lag,

2) att det anmälda organets identifikationsnummer saknas eller strider mot kraven,
3) att EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller strider mot kraven,
4) att den tekniska dokumentationen saknas eller är bristfällig,
5) att identifieringen av radioutrustningen eller tillverkarens eller importörens kontaktupp-

gifter är felaktiga eller bristfälliga,
6) att bruksanvisningar och säkerhetsinformation eller anvisningar och information om an-

vändningsbegränsningar som medföljer utrustningen är bristfälliga,
7) lämnande av uppgifter om andra ekonomiska aktörer till Transport- och kommunikat-

ionsverket i enlighet med 253 d § 2 mom.,
8) registrering av radioutrustning som hör till särskilda kategorier eller klasser i enlighet 

med 252 § 2 mom.
Om den ekonomiska aktören inte korrigerar bristerna inom den rimliga tid som satts ut, får 

Transport- och kommunikationsverket vidta alla lämpliga åtgärder enligt 260 § 7 mom. för att 
begränsa eller förbjuda utsläppandet eller tillhandahållandet av radioutrustningen på mark-
naden eller, om bristen är väsentlig, för att se till att den återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden.

RP 61/2018 rd



738

265 §

Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska ha ett av Transport- och kommunikationsverket beviljat behörighetsbevis 
eller ett behörighetsbevis som beviljats av en behörig myndighet i ett annat land och som 
Transport- och kommunikationsverket har godkänt som giltigt i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en radiosändare även användas av en annan person 
som står under omedelbar uppsikt av den som innehar ett behörighetsbevis. Vad som före-
skrivs i 1 mom. gäller inte Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet när de sköter radio-
kommunikation som har samband med det militära försvaret och inte heller radioutrustning 
som de enbart använder för ändamål som hänför sig till det militära försvaret.

För erhållande av behörighetsbevis ska behörighetsexamen avläggas. Den som deltar i exa-
men ska visa att han eller hon känner till reglerna, anvisningarna och utrustningen inom det 
slag av radiokommunikation som är i fråga och har de språkkunskaper som behövs. Transport-
och kommunikationsverket fastställer examensfordringarna och fattar beslut om godkännande 
av de vid Transport- och kommunikationsverket anställda personer som ska fungera som exa-
mensmottagare. På ansökan kan också någon som inte är anställd vid verket godkännas som 
examensmottagare. Examensmottagaren ska ha den skicklighet och erfarenhet som uppgiften 
kräver. När examensmottagare fullgör sina uppgifter enligt denna lag ska de iaktta vad som 
föreskrivs i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och språ-
klagen. Bestämmelser om när examensrelaterade prestationer ska vara avgiftsbelagda och om 
avgifternas storlek finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Transport- och kommunikationsverket beviljar en sökande som avlagt examen ett behörig-
hetsbevis, om det inte finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestäm-
melserna eller föreskrifterna om radiokommunikation.

Bestämmelser om den behörighet som krävs för radiokommunikation för luftfart finns i luft-
fartslagen (1194/2009).

Transport- och kommunikationsverket kan fatta beslut om att återkalla ett i 3 mom. avsett 
godkännande av en examensmottagare, om examensmottagaren inte längre uppfyller de i mo-
mentet avsedda förutsättningarna för att bli godkänd som examensmottagare eller väsentligt 
bryter mot bestämmelserna och föreskrifterna för verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket får vid behov meddela närmare föreskrifter om för-
rättande av examen.

266 §

Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för radiokommunikation i säkerhetssyfte ombord på ett 
handelsfartyg i internationell trafik ska innan det förflutit fem år sedan det behörighetsbevis 
som avses i 265 § beviljades visa att kompetens enligt beviset har upprätthållits. Upprätthål-
landet av kompetensen kan visas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst som hänför sig till upprätthållande av kompetensen 
och över användning av radioutrustning för radiokommunikation i säkerhetssyfte,
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2) avläggande av en examen, eller
3) avläggande av en kurs som ersätter examen och som Transport- och kommunikationsver-

ket godkänt.
På den examen som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 265 § 3, 4, 6 och 7 mom.
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan ett kompetensbevis till den som i 

enlighet med 1 mom. visar upprätthållande av kompetensen. Som bevis på upprätthållande av 
kompetensen kan Transport- och kommunikationsverket också godkänna ett intyg av behörig 
myndighet i ett annat land om att kompetensen upprätthållits.

267 §

Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska på begäran visa upp sitt behörighets- eller kompetensbevis för en företrä-
dare för Transport- och kommunikationsverket, polisen eller Gränsbevakningsväsendet som 
övervakar att bestämmelserna om bevisen iakttas. Ett behörighetsbevis gäller tills vidare och 
ett kompetensbevis fem år från den dag det beviljades, examen avlades eller kursintyget utfär-
dades.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på radioutrustning på en främmande stats ör-
logsfartyg, militära luftfartyg eller andra luftfartyg som används enbart för statliga ändamål.

268 §

Återkallande av behörighets- och kompetensbevis

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett behörighetsbevis eller ett kompe-
tensbevis, om den som innehar beviset sänder ett i 34 kap. 10 § i strafflagen avsett falskt alarm 
med en radiosändare, med en radiosändare stör radiokommunikationen på ett sätt som är 
straffbart enligt 38 kap. 5–7 § i strafflagen eller upprepat bryter mot bestämmelserna om 
radiokommunikation eller upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga störningar av radiotrafi-
ken.

269 §

Skydd av elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får skyddas genom att utnyttja till buds
stående teknik, om inte något annat föreskrivs i lag. Skyddet får inte störa utförandet eller an-
vändningen av nättjänster och kommunikationstjänster.

Det är förbjudet att obehörigen inneha, använda, tillverka, importera, saluföra, hyra ut, dis-
tribuera, främja försäljningen av samt installera och underhålla sådana avkodningssystem eller 
delar av avkodningssystem, vars primära syfte är obehörig avkodning av ett tekniskt skydd för 
att få tillgång till en skyddad televisionssändning, skyddad radiosändning eller skyddad tjänst 
på distans som utförs på mottagarens individuella begäran.

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska tillämpas också på avkodningssystem vars syfte är att få 
tillgång till sådana separata tekniska system med villkorad tillgång, som ska skydda tjänster 
som avses i 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om tekniska egen-
skaper hos avkodningssystem för att säkerställa deras kompatibilitet.

270 §
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Skyldigheter för företag som använder avkodningssystem

Företag som använder avkodningssystem är skyldiga att se till att systemen inte hindrar dis-
tributionen eller mottagandet av andra företags televisions- eller radioprogramutbud eller an-
knytande special- eller tilläggstjänster i ett markbundet digitalt televisions- eller radionät.

Företag som använder avkodningssystem är skyldiga att till ett kostnadsorienterat och icke-
diskriminerande pris tillhandahålla andra företag sådana tekniska tjänster som ovan nämnda 
distribution kräver.

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger dock inte, om det är tekniskt oändamålsenligt eller an-
nars oskäligt för företaget att fullgöra skyldigheten.

Företag som tillhandahåller avkodningssystem ska i sin bokföring särredovisa den verksam-
het som avses i 1 mom. från företagets övriga verksamhet.

Företag som avses i 1 mom. är skyldiga att se till att det är möjligt att övervaka överföringen 
i kommunikationsnät.

Företag som använder avkodningssystem i samband med tillhandahållande av linjära betal-
tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät ska tillhandahålla televisionspro-
gramutbud som avses i 4 kap. på ett sätt som gör det möjligt att ta emot flera betal-tv-tjänster 
med hjälp av ett avkodningskort eller någon annan teknisk lösning som är lämpad för ändamå-
let, om betal-tv-tjänsterna iakttar en programtablå som meddelats på förhand.

Om företagen inte kommer överens om kostnaderna för tillhandahållande av sådana tekniska 
tjänster som avses i 1 mom. senast sex månader från det att förhandlingarna om detta inletts 
och om medling enligt 314 § 2 mom. inte har lett till resultat, får Transport- och kommunikat-
ionsverket besluta om storleken på den ersättning som ska betalas till det företag som tillhan-
dahåller tekniska tjänster.

271 a §

Tillhandahållande av offentlig reglerad satellittjänst

Med offentlig reglerad satellittjänst avses en tjänst som är skyddad på hög informationssä-
kerhetsnivå och som utförs med ett satellitpositioneringssystem i enlighet med Galileopro-
grammet. Tjänsten kan tillhandahållas de användargrupper som anges i 250 § 1 och 2 mom. 
samt andra aktörer som är viktiga för ett fungerande samhälle. Kommunikationsministeriet be-
slutar om användargrupper som har rätt att använda tjänsten. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om tillverkning, upphandling och användning av satel-
littjänstteknik samt om hantering av nycklar. 

271 b §

Tillverkning av satellittjänstteknik

Den teknik som behövs för utförandet av den satellittjänst som avses i 271 a § får tillverkas 
med tillstånd av styrelsen för säkerhetsackreditering av europeiska satellitpositioneringssy-
stem (styrelsen för säkerhetsackreditering). Tillståndet ska sökas skriftligen via Transport- och 
kommunikationsverket. 

271 c §

Exportkontroll

Transport utanför Europeiska unionen av teknik för användning, utveckling och tillverkning 
av en satellittjänst är tillåten endast till länder som på behörigt sätt bemyndigats att använda 
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satellittjänsten med stöd av ett avtal med Europeiska unionen, om inte annat föreskrivs någon 
annanstans. För ovan avsedd export krävs det tillstånd från utrikesministeriet. Utrikesministe-
riet ska höra Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet beviljas. 

Teknik för användning, utveckling och tillverkning av en satellittjänst får överföras till med-
lemsstater i Europeiska unionen endast på de villkor som anges i ett beslut av Europeiska 
kommissionen. För ovan avsedd överföring krävs det tillstånd från utrikesministeriet. Utri-
kesministeriet ska höra Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet beviljas. 

Export, förmedling och överföring av teknik som avses i 1 och 2 mom. övervakas av Tullen.
Vid export ska varuhavaren visa upp det i 1 mom. avsedda tillståndet av utrikesministeriet 

när varorna uppges för Tullen. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då kunna in-
spekteras av Tullen. Vid överföringar inom Europeiska unionen ska varuhavaren för Tullen 
visa upp det i 2 mom. avsedda tillståndet av utrikesministeriet när varorna lämnar landet vid 
en gränstullanstalt. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då kunna inspekteras av 
Tullen.

272 §

Åtgärder för informationssäkerheten

Teleföretag, sammanslutningsabonnenter och leverantörer av mervärdestjänster samt aktörer 
som handlar för dessas räkning har rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt 2 mom. för att 
sörja för informationssäkerheten i syfte att

1) upptäcka, förhindra och utreda störningar som kan inverka menligt på informationssäker-
heten i kommunikationsnäten eller tjänster som anslutits till dem samt i informationssystemen 
och göra störningarna föremål för förundersökning,

2) trygga kommunikationsmöjligheterna för den som sänder eller tar emot meddelanden, el-
ler

3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen avsedd förberedelse till sådana betalningsmedelsbe-
drägerier som planeras bli genomförda i omfattande utsträckning via kommunikationstjänster-
na.

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta
1) automatisk analys av innehållet i meddelanden,
2) automatiskt förhindrande eller automatisk begränsning av förmedling och mottagande av 

meddelanden,
3) automatiskt avlägsnande av sådana skadliga datorprogram ur meddelandena som kan 

äventyra informationssäkerheten,
4) andra åtgärder av teknisk natur som är jämförbara med dem som avses i 1–3 punkten.
Om det utifrån typen av meddelande, meddelandets form eller någon annan motsvarande 

omständighet är uppenbart att ett meddelande innehåller ett skadligt datorprogram eller ett 
skadligt kommando och uppnåendet av målen enligt 1 mom. inte kan säkerställas genom åt-
gärder som avses i 2 mom. 1 punkten, får innehållet i ett enskilt meddelande behandlas manu-
ellt. Avsändaren och mottagaren av meddelandet ska underrättas om den manuella behand-
lingen av innehållet, om det inte är så att underrättelsen sannolikt äventyrar uppnåendet av 
målen enligt 1 mom.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i proportion till den 
störning som avvärjs. Åtgärderna ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfidenti-
ella meddelanden eller integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvändigt med tanke 
på säkerställandet av möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna ska avslutas, 
om det inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf för att vidta dem.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur åtgärder en-
ligt denna paragraf ska genomföras tekniskt.

RP 61/2018 rd



742

273 §

Skyldighet att avhjälpa störningar

Om ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst eller en utrustning orsakar betydande 
olägenheter eller störningar för ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst, någon an-
nan tjänst som anslutits till kommunikationsnätet, utrustning, eller för kommunikationsnätets 
användare eller någon annan person, ska teleföretaget eller en annan innehavare av kommuni-
kationsnätet eller utrustningen omedelbart vidta åtgärder för att avhjälpa situationen och vid 
behov koppla bort kommunikationsnätet, kommunikationstjänsten eller utrustningen från det 
allmänna kommunikationsnätet.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i rätt proportion till 
den störning som avvärjs. Åtgärderna ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfi-
dentiella meddelanden eller integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvändigt för att 
säkerställa möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna ska avslutas om det inte 
längre finns förutsättningar enligt denna paragraf för att vidta dem.

Transport- och kommunikationsverket kan i sådana fall som avses i 1 mom. besluta om av-
hjälpande åtgärder samt om bortkoppling av ett nät, en tjänst eller en utrustning.

274 §

Störningsanmälningar till abonnenter och användare

Ett teleföretag ska utan dröjsmål meddela abonnenterna och användarna om dess tjänster är 
utsatta för betydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerheten eller för någonting 
annat som gör att kommunikationstjänsterna inte fungerar eller väsentligen stör dem. Leveran-
törer av mervärdestjänster ska utan dröjsmål informera användarna om betydande kränkningar 
av eller hot mot informationssäkerheten när det gäller sina tjänster.

Teleföretag och leverantörer av mervärdestjänster ska i anmälan uppge hur länge störningen 
eller hotet beräknas pågå. Dessutom ska de informera om vilka åtgärder abonnenterna och an-
vändarna kan vidta för att skydda sig och om de sannolika kostnaderna för åtgärderna samt 
hur abonnenterna och användarna kan få ytterligare information. Teleföretagen och leverantö-
rerna av mervärdestjänster ska bevara informationen om anmälningarna.

Teleföretag ska informera om åtgärder som de vidtagit i situationer som avses i 1 mom. samt 
om åtgärdernas eventuella inverkan på användningen av tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och 
utformningen av anmälningar och information som avses i denna paragraf samt om hur an-
mälningarna ska bevaras.

275 §

Störningsanmälningar till Transport- och kommunikationsverket

Ett teleföretag ska utan dröjsmål göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket 
om dess tjänster utsätts för eller hotas av betydande kränkningar av informationssäkerheten el-
ler av någonting annat som gör att en kommunikationstjänst inte fungerar eller väsentligen 
stör den. Teleföretaget ska också utan obefogat dröjsmål anmäla hur länge störningen eller ho-
tet beräknas pågå, om vilka verkningar störningen eller hotet har, om avhjälpande åtgärder 
samt om åtgärder för att förhindra att störningen upprepas. Transport- och kommunikations-
verket ska årligen sända kommissionen och Europeiska unionens byrå för nät- och informat-
ionssäkerhet en sammanfattande informationsrapport om anmälningarna.
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En i 247 a § avsedd aktör som tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats, en internet-
basera sökmotortjänst eller en molntjänst ska utan dröjsmål göra en anmälan till Transport-
och kommunikationsverket om dess tjänster utsätts för en betydande informationssäkerhetsre-
laterad störning. 

Om det ligger i allmänt intresse att det görs en anmälan om en störning kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga teleföretaget eller den som tillhandahåller tjänsten att informera 
om saken eller, efter att ha hört den anmälningspliktiga, själv informera om saken. 

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om när en störning 
som avses i 1 mom. är betydande samt föreskrifter om innehållet i de anmälningar som avses i 
1 och 2 mom. samt anmälningarnas utformning och hur de lämnas in.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 2 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de be-
rörda medlemsstaterna.

276 §

Samarbetsgruppen för störningssituationer

Transport- och kommunikationsverket kan tillsätta en samarbetsgrupp för störningssituat-
ioner, med representanter för

1) teleföretagen,
2) de nätinnehavare och distributionsnätsinnehavare som avses i elmarknadslagen 

(588/2013),
3) entreprenörer som arbetar för dem som avses i 1 och 2 punkten,
4) andra än i 1–3 punkten avsedda aktörer vilkas deltagande anses vara ändamålsenligt.
Gruppen ska
1) planera och samordna åtgärder som behövs för hantering av undantagsförhållanden enligt 

beredskapslagen samt störningssituationer under normala förhållanden,
2) inhämta och vidarebefordra information för hantering av störningssituationer, till stöd för 

Transport- och kommunikationsverkets beslutsfattande, och
3) förmedla information som sammanställts och analyserats av gruppen till aktörer som kan 

bidra till att minska störningssituationers negativa konsekvenser för samhället.
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan Trans-

port- och kommunikationsverket, trots sekretessbestämmelserna, till samarbetsgruppens med-
lemmar lämna ut information som behövs för hantering av störningssituationer, om informat-
ionen är nödvändig för skötseln av gruppens uppgifter och inte innehåller konfidentiella med-
delanden, förmedlingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter.

På samarbetsgruppens medlemmar ska när de sköter uppgifter som avses i denna paragraf 
tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om 
tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

277 §

Avhjälpande av radiostörningar

Om en radioutrustning stör radiokommunikation i säkerhetssyfte, ska användningen av radi-
outrustningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommunikation eller andra radioutrustningar, ska radiosända-
rens innehavare och ägare avhjälpa eller begränsa störningen. Om störningen beror på tek-
niska egenskaper hos en radiomottagare eller en sådan separat antenn eller ett sådant separat 
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antennsystem som kopplats till den, ansvarar radiomottagarens innehavare och ägare för att 
störningen avhjälps, om inte något annat följer av denna lag eller av tillståndsvillkoren.

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma vilka andra åtgärder som gäller en ra-
dioutrustnings tekniska egenskaper eller användningen av den som en radioutrustnings inne-
havare och ägare ska vidta för att förebygga och begränsa störningar och deras verkningar.

Om både den radioutrustning som orsakar störningar och den radioutrustning som störs 
stämmer överens med denna lag och med bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som 
meddelats med stöd av den, och om störningarna inte är ringa, eller om störningarna inte beror 
på störningstoleransen hos en sådan separat antenn eller ett sådant separat antennsystem som 
kopplats till radiomottagaren, ger Transport- och kommunikationsverket parterna ett förslag 
till åtgärder genom vilka störningarna kan avhjälpas eller verkningarna begränsas.

Om parterna inte kan komma överens om vilka åtgärder som behövs för att avhjälpa stör-
ningarna eller om beloppet eller fördelningen av åtgärdskostnaderna, ska saken avgöras ge-
nom ett beslut av Transport- och kommunikationsverket.

Det förfarande som avses i 2–4 mom. ska tillämpas också när en radioutrustning stör telenät, 
teleterminalutrustningar eller elanläggningar vilkas störningstolerans stämmer överens med 
denna lag eller med elsäkerhetslagen och bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som 
meddelats med stöd av dem.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de tekniska egenskaperna 
hos separata antenner eller antennsystem enligt 4 mom. som kopplas till radiomottagare.

278 §

Allmänt nödnummer

Teleföretag som är verksamma i telefonnät är skyldiga att för sin del se till att användarna 
per telefon eller via textmeddelande avgiftsfritt får kontakt med det allmänna nödnumret 112.

Teleföretagen ska utan dröjsmål till nödcentralerna, sjöräddningscentralen och sjörädd-
ningsundercentralen anmäla sådana fel och störningar i kommunikationsnäten, nättjänsterna 
och kommunikationstjänsterna som är av betydelse för förmedlingen av nödsamtal. Transport-
och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åtgärder som är 
nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

280 §

Teleföretags skyldighet att förmedla riktade myndighetsmeddelanden

Med riktade myndighetsmeddelanden avses riktade nödunderrättelser och andra riktade 
myndighetsmeddelanden. Med riktade nödunderrättelser avses meddelanden som förmedlas 
för att avvärja överhängande fara för människors liv, hälsa och egendom, eller överhängande 
risk för avsevärda skador på egendom eller miljön, och som förmedlas i mobilnät i form av 
textmeddelanden eller andra meddelanden till terminaler eller abonnemang som befinner sig 
på ett visst område eller vissa områden. Med annat riktat myndighetsmeddelande avses med-
delanden för att skydda människor eller egendom och som förmedlas i mobilnät i form av 
textmeddelanden eller andra meddelanden till terminaler eller abonnemang som befinner sig 
på ett visst område eller vissa områden i en situation där det inte föreligger överhängande fara 
för människors liv, hälsa eller egendom.

Teleföretag är skyldiga att förmedla riktade myndighetsmeddelanden om de kommer från en 
nödcentral, sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral.

Beslut om förmedling av riktade nödunderrättelser fattas av räddnings-, polis- eller gränsbe-
vakningsmyndigheterna eller av Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska institutet inom 
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respektive ansvarsområde. Beslut om förmedling av andra riktade myndighetsmeddelanden 
fattas av det behöriga ministeriet.

Riktade myndighetsmeddelanden ska förmedlas på de språk som myndigheten bestämmer 
och till de terminaler och abonnemang som vid förmedlingstillfället befinner sig på områden 
som myndigheten angett. Teleföretagen får inte ändra på innehållet i riktade myndighetsmed-
delanden.

Riktade nödunderrättelser ska förmedlas utan dröjsmål. Andra riktade myndighetsmed-
delanden ska förmedlas så fort det är möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i de normala 
nät- och kommunikationstjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förmedling av 
riktade myndighetsmeddelanden samt om svarstider och beredskap för förmedling.

282 §

Beredskapsplanering

Den som är skyldig att ha beredskap enligt 281 § ska bedöma de risker som kan äventyra 
verksamhetens kontinuitet och utifrån riskerna planera hur verksamheten kan fortsätta i stör-
ningssituationer under normala förhållanden och när sådana befogenheter utövas som avses i 9 
kap. i beredskapslagen.

Den som är skyldig att ha beredskap ska på begäran av Transport- och kommunikationsver-
ket lämna verket uppgifter om sin beredskapsplanering. Transport- och kommunikationsverket 
ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i uppgifterna.

Den som är skyldig att ha beredskap ska i enskilda fall på Transport- och kommunikations-
verkets begäran meddela hur den bereder sig för en enskild störningssituation eller för ett hot 
om en sådan och vilka åtgärder enligt sin beredskapsplanering den med anledning av situat-
ionen har vidtagit eller har för avsikt att vidta.

De skyldigheter som avses i denna paragraf gäller inte myndigheter.

284 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om beredskapsskyl-
digheten. Föreskrifterna kan gälla

1) dokument i samband med beredskapsplaneringen enligt 282 § och dokumentens närmare 
innehåll,

2) tekniska åtgärder i syfte att minimera skadeverkningarna av kränkningar av informations-
säkerheten,

3) det tekniska genomförandet av förpliktelser som avses i 283 §,
4) användningen av frekvenser,
5) andra tekniska frågor som är jämförbara med dem som avses i 1–4 punkten.

286 §

Avgift för deltagande i auktion

Ett företag eller en organisation som anmält sig till en auktion som avses i 11 § ska för att 
täcka de administrativa kostnaderna för ordnandet av auktionen betala en deltagaravgift till 
Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om deltagaravgiftens belopp utfärdas 
genom förordning av statsrådet.
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Deltagaravgiften återbetalas inte trots att företaget eller organisationen inte lägger några 
bud.

Avgiften påförs genom beslut av Transport- och kommunikationsverket.

287 §

Koncessionsavgift

Ett teleföretag som har beviljats nätkoncession med stöd av 11 § är skyldigt att betala kon-
cessionsavgift till koncessionsmyndigheten. Koncessionsavgiften är det högsta godkända bu-
det enligt 11 § 1 mom.

Koncessionsavgiften ska betalas i poster under koncessionsperioden. Bestämmelser om be-
talningsfrekvens utfärdas genom förordning av statsrådet. Avgiften påförs genom beslut av 
Transport- och kommunikationsverket.

288 § 

Marknadsbaserad frekvensavgift

Av innehavarna av sådana nätkoncessioner för tele- och televisionsverksamhet som statsrå-
det beviljat med stöd av 6 § utan vederlag samt av Försvarsmakten ska Transport- och kom-
munikationsverket årligen ta ut en marknadsbaserad frekvensavgift till staten. Avgiften tas ut 
för frekvenser som

1) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvisats en innehavare av nätkoncession,
2) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvisats en nätkoncessionshavares nät, vilket används 

för annan televisionsverksamhet än televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset,
3) har anvisats Försvarsmakten med stöd av en föreskrift som Transport- och kommunikat-

ionsverket har meddelat enligt 96 §.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

289 §

Informationssamhällsavgift

Ett teleföretag som bedriver anmälningspliktig eller koncessionspliktig verksamhet enligt 
denna lag är skyldigt att till Transport- och kommunikationsverket betala en årlig informat-
ionssamhällsavgift.

Informationssamhällsavgift tas inte ut för omsättning som hänför sig till televisions- eller 
radioverksamhet eller till vidaresändning av televisionsprogram eller radioprogram.

Informationssamhällsavgiften utgör 0,12 procent av omsättningen för den televerksamhet 
som teleföretaget bedrivit i Finland under räkenskapsperioden före bestämmandet av avgiften, 
dock minst 300 euro. Närmare bestämmelser om den omsättning som avgiften baseras på finns 
i 290 §.

Bestämmelser om hur informationssamhällsavgiften ska bestämmas under det första verk-
samhetsåret finns i 292 §.

Informationssamhällsavgiften återbetalas inte ens i det fall att teleföretaget upphör med sin 
verksamhet under avgiftsperioden.

290 §

Omsättning som informationssamhällsavgiften baseras på
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Om ett teleföretag ingår i en koncern enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska teleföretagets 
avgift baseras på dess andel av den gemensamma omsättningen för den televerksamhet som de 
avgiftsskyldiga teleföretag som ingår i samma koncern har bedrivit i Finland, minskad med 
bolagens inbördes omsättning av verksamheten. Detsamma gäller moderbolag som inte är fin-
ländska.

Om det under tiden mellan utgången av den föregående räkenskapsperioden och tidpunkten 
för avgiftsbeslutet har skett förändringar i teleföretagets koncernförhållanden, ska avgiften be-
stämmas på basis av företagets andel av omsättningen för televerksamheten under den föregå-
ende avslutade räkenskapsperioden.

Om televerksamheten under tiden mellan utgången av det föregående årets räkenskapsperiod 
och tidpunkten för avgiftsbeslutet har överlåtits till ett annat företag, hänförs avgiftsskyldig-
heten till det företag som bedriver allmän televerksamhet när avgiftsbeslutet meddelas. När 
avgiften bestäms för det företaget ska den omsättning beaktas som för den avslutade räken-
skapsperioden har fastställts för den överlåtna televerksamheten.

Om teleföretagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret ska dess omsättning omvand-
las så att den motsvarar omsättningen för ett kalenderår, genom att omsättningen multipliceras 
med talet 12 och divideras med antalet månader i räkenskapsperioden.

Närmare bestämmelser om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften ska 
anmälas till Transport- och kommunikationsverket får utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet.

291 §

Påförande av informationssamhällsavgift

Informationssamhällsavgiften tas ut årligen i en post. Avgiften påförs genom beslut av 
Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om verkställighet av avgiften 
får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

292 §

Lämnande av uppgifter till Transport- och kommunikationsverket samt avgiftsskyldigheten i 
vissa undantagssituationer

Transport- och kommunikationsverket har för påförande av informationssamhällsavgift rätt 
att av teleföretagen få de uppgifter om televerksamhetens omsättning under den period som 
föregår påförandet av avgiften. Företag som ingår i en koncern ska dessutom lämna verket en 
redogörelse för vilka poster som uppkommit till följd av koncernbolagens inbördes televerk-
samhet och i enlighet med 290 § 1 mom. har dragits av från televerksamhetens omsättning. 
Teleföretagen ska lämna uppgifterna till Transport- och kommunikationsverket inom en må-
nad från det att bokslutet fastställdes. Dessutom ska teleföretaget lämna in en kopia av det 
fastställda bokslutet och koncernbokslutet.

Transport- och kommunikationsverket kan uppskatta den omsättning som ligger till grund 
för avgiften, om tillräckligt tillförlitlig utredning inte kan fås om omsättningen på grund av att 
bokslut saknas eller på grund av något annat därmed jämförbart synnerligen vägande skäl.

Vid uppskattningen ska hänsyn tas till
1) omfattningen av teleföretagets verksamhet,
2) teleföretagets marknadsställning,
3) uppgifter om de tjänster som teleföretaget tillhandahåller samt om dess kundvolymer och 

fakturering,
4) referensuppgifter om andra teleföretag med motsvarande utbud av tjänster,
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5) andra omständigheter som påverkar teleföretagets omsättning och som är jämförbara med 
dem som nämns i 1–4 punkten.

Innan omsättningen uppskattas ska Transport- och kommunikationsverket uppmana teleföre-
taget att lämna de uppgifter som behövs för påförande av informationssamhällsavgift inom en 
skälig tid som Transport- och kommunikationsverket bestämmer. I uppmaningen ska det 
nämnas att Transport- och kommunikationsverket uppskattar omsättningen, om uppgifterna 
inte lämnas.

294 §

Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet

Den årliga tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet är för 
1) Rundradion Ab 220 000 euro, 
2) utövare av annan än regional televisionsverksamhet 14 000 euro för varje koncessionsen-

ligt televisionsprogramutbud, med undantag för parallellsändningar, 
3) utövare av regional televisionsverksamhet 600 euro för varje koncessionsenligt televis-

ionsprogramutbud, 
4) utövare av radioverksamhet på frekvenser för rikstäckande eller därmed jämförbar kon-

cessionspliktig användning 6 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, 
5) utövare av radioverksamhet på frekvenser för regional eller lokal koncessionspliktig an-

vändning 600 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, 
6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät, 6 000 euro för 

varje koncessionsenligt radioprogramutbud, med undantag för parallellsändningar.
Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet tas årligen ut i två poster. Avgiften på-

förs genom beslut av Transport- och kommunikationsverket. 

295 §

Domännamnsavgift

En registrar är skyldig att betala domännamnsavgift till Transport- och kommunikationsver-
ket för registrering av ett domännamn i domännamnsregistret och för förnyad registrering. När
ett domännamn registreras ska en utredning över att avgiften är betald lämnas.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

296 §

Numreringsavgift

Teleföretag och andra som får ett nummer eller prefix ska till Transport- och kommunikat-
ionsverket betala en fast avgift som täcker kostnaderna för användningen av numret eller pre-
fixet och för administreringen och övervakningen av numreringen. Avgiftsbeloppet fastställs 
enligt hur stor andel av den tillgängliga nummerplanen det ibruktagna numret förbrukar.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

299 §

Kostnader för system som anskaffats för biträdande av myndigheter

Teleföretag har rätt att av statens medel få ersättning för direkta kostnader för investeringar i 
och underhåll av system, utrustning och programvara som anskaffats enbart för att biträda 
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myndigheter. Beslut om ersättning för kostnader fattas vid behov av Transport- och kommu-
nikationsverket.

Ersättning betalas av den myndighet som ska biträdas med anskaffningen i fråga.
Teleföretaget får inte för sin kommersiella verksamhet använda system, utrustning eller pro-

gramvara som en myndighet betalat ersättning för, om inte myndigheten och teleföretaget ut-
tryckligen har kommit överens om saken.

301 §

Kostnader för system för förmedling av riktade myndighetsmeddelanden

Teleföretag har rätt att av statens medel få ersättning för de kostnader som orsakas av skyl-
digheter enligt 280 § och av beredskap att uppfylla sådana skyldigheter.

Ersättning kan fås för direkta kostnader för investeringar i samt användning och underhåll 
av system, utrustning och programvara som anskaffats enbart för behov som myndigheter 
uppgett. Ersättning kan fås också för direkta kostnader för åtgärder som myndigheten bestämt 
om. Beslut om ersättning för kostnader fattas vid behov av Transport- och kommunikations-
verket.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella verksamhet använda system, utrustning eller pro-
gramvara som en myndighet betalat ersättning för, om inte myndigheten och teleföretaget ut-
tryckligen har kommit överens om saken.

303 §

Transport- och kommunikationsverkets allmänna uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag samt bestämmelser som utfärdats och beslut som meddelats med stöd av den, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller avtals-
förhållanden eller ersättningsansvar mellan företag och abonnenter eller teleföretags regress-
rätt eller återbetalningsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför sig till 
skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet som avses i 251 § 1 mom. 1 punkten 
och inte heller sådana väsentliga elsäkerhetskav som avses i 251 § 1 mom. 2 punkten, till den 
del det föreskrivs att någon annan myndighet ska övervaka efterlevnaden av kraven.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 22 kap., med 
undantag för 176–179 och 190 §.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 28 kap., med 
undantag för 241 och 242 §.

Till Transport- och kommunikationsverkets uppgifter hör att främja samreglerings- och 
självregleringsåtgärder inom branschen, om det genom samreglering eller självreglering, be-
roende på sakens natur, är möjligt att se till att de krav som föreskrivs i denna lag uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket ska höra kommunikationsministeriet och samarbeta
med ministeriet när verket med stöd av denna lag bereder föreskrifter i frågor som också inne-
fattar bemyndigande att utfärda förordning eller som har en avsevärd betydelse för att denna 
lags syften ska uppnås. Transport- och kommunikationsverket ska dessutom höra finansmi-
nisteriet när verket med stöd av denna lag bereder föreskrifter i ärenden som har betydelse för 
den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen och utvecklingen av statsförvalt-
ningens strukturer, styrningssystem och verksamhet eller styrningen av informationsförvalt-
ningen inom statsförvaltningen, de allmänna grunderna för den elektroniska kommunikationen 
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och informationssäkerheten, statens och kommunernas samarbete inom informationsförvalt-
ningen samt statsrådets gemensamma informationsförvaltning.

304 §

Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska Transport- och kommunikat-
ionsverket

1) främja den elektroniska kommunikationens funktion, störningsfrihet och trygghet,
2) delta i beredskapsplaneringen samt övervaka och utveckla branschens tekniska beredskap 

för undantagsförhållanden,
3) sköta administreringen av radiofrekvenser och televerksamhet samt administreringen av 

numrering av och prefix för kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
4) samordna standardiseringen inom telebranschen,
5) bevilja sådana identifieringssignaler för radiostationer som behövs för att identifiera radi-

osändningar och vid behov meddela föreskrifter om hur de ska användas,
6) samla in information och informera om tillgången på nättjänster och kommunikations-

tjänster och om tjänsternas kvalitet och pris,
7) samla in information om kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten 

för nättjänster, kommunikationstjänster, mervärdestjänster och informationssystem samt om 
fel och störningar i kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

8) informera om frågor som gäller informationssäkerhet samt om kommunikationsnäts och 
kommunikationstjänsters funktion,

9) utreda orsakerna till störningar av radiokommunikation samt till störningar som en radio-
utrustning eller teleterminalutrustning orsakar kommunikationsnät, radioutrustningar, teleter-
minalutrustningar eller elanläggningar,

10) utreda kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, 
kommunikationstjänster, mervärdestjänster och informationssystem,

11) underrätta kommissionen om sådant samarbete med andra medlemsstater i Europeiska 
unionen som leder till enhetliga tillsynsåtgärder i fråga om informationssäkerheten för gränsö-
verskridande kommunikationstjänster mellan medlemsstaterna, när åtgärderna kan inverka på 
den inre marknadens funktion,

12) vara behörig myndighet för den offentliga reglerade satellittjänsten enligt Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU om närmare föreskrifter för tillträde till den offent-
liga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats ge-
nom Galileoprogrammet.

Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 311–315, 325, 330–332, 336, 340, 344 och 345 § 
gäller också tillsynen över efterlevnaden av, påföljder vid brott mot och avgörande av tvister 
med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i 
allmänna mobilnät i unionen, nedan EU:s roamingförordning, och EU:s förordning om den 
inre marknaden för elektronisk kommunikation. Tillsynen över sådan behandling av person-
uppgifter i anslutning till trafikstyrningsåtgärder som avses i artikel 3.4 i EU:s förordning om 
den inre marknaden för elektronisk kommunikation utövas likväl av dataombudsmannen. 

307 §

Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och Gränsbevakningsväsendet ska utöver Transport- och kommunikationsverket 
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelserna i 262 
§ 1 mom. om märkning av teleutrustning. Tullen ska utöver Transport- och kommunikations-
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verket övervaka efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter som gäller import av teleut-
rustning.

308 §

Myndighetssamarbete

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen, 
konkurrensmyndigheterna, konsumentmyndigheterna samt marknadskontroll- och produktsä-
kerhetsmyndigheterna ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samarbeta med varandra 
på ett ändamålsenligt sätt.

Transport- och kommunikationsverket ska vid behov samarbeta med tillsynsmyndigheter 
som motsvarar Transport- och kommunikationsverket i stater som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention.

Transport- och kommunikationsverket ska samarbeta med de myndigheter som utövar till-
syn över nät- och informationssäkerheten i övriga medlemsstater i Europeiska unionen, med 
enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter samt med den samarbetsgrupp som avses i arti-
kel 11 i direktivet om nät- och informationssäkerhet. Transport- och kommunikationsverket 
ska årligen sända samarbetsgruppen en sammanfattande rapport i enlighet med artikel 10.3 i 
direktivet.

309 §

Handräckning

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, Tullen och 
Gränsbevakningsväsendet för tillsynen över efterlevnaden av och för verkställigheten av 
denna lag samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av försvarsmakten för att 
utreda orsakerna till störningar i radiokommunikationen.

Transport- och kommunikationsverket kan på begäran ge andra myndigheter experthjälp 
som handräckning. Beslut om att lämna handräckning fattas av kommunikationsministeriet. 
För kostnaderna för den handräckning som Transport- och kommunikationsverket lämnar sva-
rar den som begärt handräckning, om inte något annat avtalas om saken.

Lämnande av handräckning enligt 2 mom. berättigar inte Transport- och kommunikations-
verket att till andra myndigheter lämna ut information om meddelanden, förmedlingsuppgifter 
eller lokaliseringsuppgifter eller om konfidentiella radiosändningars innehåll och existens.

311 §

Transport- och kommunikationsverkets och statsrådets skyldighet att offentliggöra beslut och 
meddelanden

Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra beslut som avses i 51–79 §, före-
skrifter om indelning i teleområden, numreringsbeslut och avgöranden i tvister mellan telefö-
retag så att de är tillgängliga för teleföretag och användargrupper.

Statsrådet ska offentliggöra meddelanden om att koncessioner är lediga att sökas samt kon-
cessionsbeslut på det sätt som avses i 1 mom.
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312 §

Elektronisk delgivning

Ett ärende som omfattas av Transport- och kommunikationsverkets behörighet kan med en 
parts samtycke handläggas och beslut i ärendet delges per e-post. Beslutet eller någon annan 
handling som hör samman med handläggningen av ärendet anses ha delgivits då parten till 
Transport- och kommunikationsverket sänder en kvittering på att meddelandet har lästs. Är 
det fråga om en handling som inte enligt lag behöver delges bevisligen, anses handlingen ha 
blivit delgiven den tredje dagen efter det att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En handling eller ett beslut som gäller domännamn ska dock alltid delges genom e-post till 
den adress som parten eller den registrar som företräder parten har meddelat Transport- och 
kommunikationsverket. Då anses beslutet eller handlingen ha delgivits den tredje dagen efter 
det att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Om en part eller en registrar som företrätt en part i ett i denna lag avsett förvaltningsärende 
har gett Transport- och kommunikationsverket väsentligt bristfälliga eller felaktiga kontakt-
uppgifter eller låtit bli att uppge en väsentlig kontaktuppgift och om uppgifterna inte heller se-
nare har kunnat korrigeras eller kompletteras, och delgivningen av en handling som gäller 
handläggningen av ärendet eller ett beslut inte till följd av detta kan göras på annat sätt än ge-
nom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen, får Transport- och kommunikations-
verket delge handlingen eller beslutet också genom att publicera ett meddelande om saken på 
sina webbsidor. Beslutet eller handlingen anses då ha blivit delgiven en månad efter det att 
meddelandet publicerades. I meddelandet ska det anges när meddelandet publicerades och när 
beslutet eller handlingen anses ha blivit delgivet.

313 §

Behandling av tillsynsärenden vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan ta upp ärenden till prövning på en parts begäran 
eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag i vik-
tighetsordning. Transport- och kommunikationsverket får lämna ett ärende utan prövning om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om verksamhet som strider mot denna lag eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller försummelser endast har en ringa betydelse med 
tanke på kommunikationsmarknadens funktion, kommunikationstjänsternas tillförlitlighet el-
ler tryggandet av störningsfri elektronisk kommunikation och med tanke på deras intressen 
som använder tjänsterna eller med tanke på riskhanteringen i fråga om de tjänster som avses i 
247 a §, eller

3) en begäran om åtgärder i ett ärende är uppenbart ogrundad.
Transport- och kommunikationsverket ska genast när det är möjligt fatta beslut om att i en-

lighet med 2 mom. inte ta upp ett ärende till prövning.

314 §

Transport- och kommunikationsverkets avgörande av tvister mellan företag

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ärenden som med stöd av 53–80 § eller 
304 § 2 mom. har väckts av teleföretag och andra företag, senast fyra månader efter det att 
ärendet blev anhängigt. Tidsfristen gäller inte exceptionellt omfattande ärenden och inte heller 
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ärenden som annars har väckts under exceptionella förhållanden. De skyldigheter som i sam-
band med beslutet åläggs parterna ska stämma överens med bestämmelserna i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska främja samarbetet mellan teleföretag och sträva 
efter att i första hand genom medling lösa meningsskiljaktigheter mellan teleföretag.

Om medlingen inte leder till resultat inom fyra månader, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket på någondera partens begäran avgöra ärendet inom fyra månader från det att med-
lingen avslutades.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på avgörande av sådana gränsöver-
skridande tvister där parterna är etablerade i flera EES-stater. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska lösa sådana gränsöverskridande tvister i samarbete med regleringsmyndighet-
erna i de berörda EES-staterna.

Transport- och kommunikationsverket kan när det löser gränsöverskridande tvister höra 
också Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Om or-
ganet har ombetts yttra sig om en gränsöverskridande tvist, får Transport- och kommunikat-
ionsverket inte avgöra ärendet förrän yttrandet har kommit in eller tidsfristen för att lämna ytt-
randet har löpt ut.

315 §

Myndigheternas allmänna rätt att få information

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen, 
konsumentombudsmannen och övriga myndigheter som övervakar efterlevnaden av denna lag 
har, när de utför uppgifter enligt denna lag, rätt att få den information de behöver för skötseln 
av uppgifterna av dem vilkas rättigheter och skyldigheter denna lag gäller och av aktörer som 
handlar för deras räkning.

De vilkas rättigheter och skyldigheter denna lag gäller samt aktörer som handlar för deras 
räkning är skyldiga att på begäran samla in och, trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, på begäran lämna ut behövlig information till 
en behörig myndighet enligt denna lag för skötseln av myndighetens uppgifter.

Informationen ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begärt och avgifts-
fritt.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet 
inte skyldiga att lämna ut uppgifter om sådan radioutrustnings konstruktion, användning eller 
placering som uteslutande innehas eller används för militärt försvar och inte heller uppgifter 
som behövs för uttag av avgifter. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas på upp-
gifter om radioutrustning på en främmande stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller andra 
luftfartyg som används enbart för statliga ändamål.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om skyldigheten att samla in och lämna ut, samt om 
myndigheters rätt att få information om meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliserings-
uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som 
regelbundet samlas in och lämnas ut till verket och om uppgifternas digitala form och sändan-
det av uppgifterna. Föreskrifterna kan gälla uppgifter som behövs för

1) tillsyn över efterlevnaden av villkoren för nätkoncession enligt 16 §,
2) att bereda en marknadsanalys eller ett beslut om betydande marknadsinflytande enligt 52 

§ eller för att övervaka fullgörandet av skyldigheterna enligt beslutet,
3) att bereda ett beslut om att utse en leverantör av samhällsomfattande tjänster som avses i 

85 § eller övervaka efterlevnaden av skyldigheterna i beslutet,
4) att samla in information eller att informera enligt 304 § 1 mom. 6 punkten.
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316 §

Behandling och utplåning av uppgifter om kommunikation och lokalisering

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få de förmedlingsuppgifter och lokali-
seringsuppgifter som behövs för utredning av fel och störningar samt oklarheter i fakturering-
en. Också den som i enlighet med 136 § 4 mom. i en annan ställning än som kommunikations-
förmedlare har tagit emot eller annars fått vetskap om ett meddelande eller om förmedlings-
uppgifter som inte är avsedda för honom eller henne, får lämna ut information om meddelan-
det och förmedlingsuppgifterna till Transport- och kommunikationsverket, om detta behövs 
för utredning av ett fel.

Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen har trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter och meddelanden, om de behövs för tillsynen över att be-
stämmelserna om behandling enligt avdelning VI och bestämmelserna om användningen av 
kakor och direktmarknadsföring enligt 24 kap. följs eller för utredning av betydande kränk-
ningar av eller hot mot informationssäkerheten. Dessutom krävs det att det enligt Transport-
och kommunikationsverkets eller dataombudsmannens bedömning finns skäl att misstänka att 
något av följande brottsrekvisit uppfylls:

1) dataskyddsförseelse vid elektronisk kommunikation enligt 349 § i denna lag,
2) olovligt brukande enligt 28 kap. 7 § i strafflagen,
3) orsakande av fara för informationsbehandling enligt 34 kap. 9 a § i strafflagen,
4) innehav av hjälpmedel vid nätbrott enligt 34 kap. 9 b § i strafflagen,
5) skadegörelse enligt 35 kap. 1 § 2 mom. i strafflagen,
6) sekretessbrott enligt 38 kap. 1 § i strafflagen,
7) kränkning av kommunikationshemlighet enligt 38 kap. 3 § i strafflagen,
8) störande av post- och teletrafik enligt 38 kap. 5 § i strafflagen,
9) systemstörning enligt 38 kap. 7 a § i strafflagen,
10) dataintrång enligt 38 kap. 8 § i strafflagen,
11) avkodningssystemsbrott enligt 38 kap. 8 b § i strafflagen, eller
12) personregisterbrott enligt 38 kap. 9 § i strafflagen.
Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och andra be-

gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få information om radiosändningars 
existens och om förmedlingsuppgifter, om det behövs för identifiering och lokalisering av 
störningar av radiokommunikation, avhjälpande eller begränsning av störningar eller för att 
väcka åtal mot den som orsakat störningarna. Information om innehållet i andra radiosänd-
ningar än sådana som är avsedda för allmän mottagning får lämnas ut endast om det är nöd-
vändigt för identifiering, lokalisering, avhjälpande eller begränsning av störningarna av radio-
kommunikation i säkerhetssyfte eller för att väcka åtal mot den som orsakat störningarna.

Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen ska utplåna den information 
om meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter som de fått med stöd av 
denna paragraf, när informationen inte längre behövs för skötseln av uppgifter som avses i 
denna paragraf eller för behandling av därmed sammanhängande brottmål. Informationen om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter ska utplånas senast två år eller, 
om det är fråga om uppgifter som gäller utredning av kränkningar av informationssäkerhet, 
senast tio år efter utgången av det kalenderår under vilket informationen erhölls eller beslutet 
eller domen i brottmålet vann laga kraft.

Den rätt att få information som avses i denna paragraf gäller inte uppgifter som avses i 15 
kap. 14 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller i 17 kap. 20 § 1 mom. i rättegångsbalken.
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317 §

Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar av radiokommunikation

Transport- och kommunikationsverket får bedriva observation av och använda förmedlings-
uppgifter också om andra radiosändningar än sådana som är avsedda för allmän mottagning, i 
den utsträckning som det behövs för att identifiera och lokalisera orsaken till störningar av 
radiokommunikation eller en tillståndspliktig radiosändare som används utan radiotillstånd, 
för att avhjälpa eller begränsa störningar samt för att väcka åtal mot den som orsakat störning-
arna. Innehållet i andra radiosändningar än sådana som är avsedda för allmän mottagning får 
dock vara föremål för observation och uppgifter om innehållet användas endast om det är 
nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte eller för att väcka åtal mot den som orsakat störningarna.

Vad som föreskrivs i 136 § 4 mom. hindrar inte att information lämnas till Transport- och 
kommunikationsverket om en radiosändnings existens och förmedlingsuppgifter, om det be-
hövs för att identifiera och lokalisera störningar av radiokommunikationen, avhjälpa eller be-
gränsa störningarna eller för att väcka åtal mot den som orsakat störningarna. Uppgifter om 
innehållet i en radiosändning får lämnas ut endast om det är nödvändigt för att identifiera, lo-
kalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för 
att väcka åtal mot den som orsakat störningarna.

Transport- och kommunikationsverket ska utplåna information om konfidentiell radiokom-
munikation när informationen inte längre behövs för att säkerställa tillräckligt störningsfri 
radiokommunikation eller för handläggningen av ett förvaltningsärende eller brottmål som 
gäller störningarna. Informationen ska utplånas senast två år eller, om det är fråga om uppgif-
ter som behövs för att säkerställa störningsfri radiokommunikation i säkerhetssyfte, senast tio 
år efter utgången av det kalenderår under vilket informationen erhölls eller beslutet eller do-
men i förvaltningsärendet eller brottmålet vann laga kraft.

318 §

Utlämnande av information från myndigheter

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen, 
Konkurrens- och konsumentverket samt marknadskontroll- och produktsäkerhetsmyndighet-
erna har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av 
uppgifter, rätt att till varandra lämna ut dokument som de fått eller upprättat i samband med 
sina uppgifter enligt lag samt att för varandra röja sekretessbelagd information, om det är nöd-
vändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket har, trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av information, rätt att lämna ut dokument som det fått el-
ler upprättat i samband med sina uppgifter enligt lag samt att röja sekretessbelagd information 
för Energimyndigheten, Finansinspektionen, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt 
landskapet, om det är nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter i anslutning till 
informationssäkerhet. 

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att lämna ut 
sekretessbelagda dokument till och röja sekretessbelagd information för kommissionen och för 
tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater, om det är nödvändigt för tillsynen över kommuni-
kationsmarknaden.

Rätten enligt denna paragraf att lämna ut dokument och röja information gäller inte inform-
ation om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller om innehållet i och 
existensen av konfidentiella radiosändningar.
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Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket får använda sekre-
tessbelagda dokument som erhållits från utländska myndigheter endast för de ändamål som de 
utlämnats för.

319 §

Tystnadsplikt och utlämnande av information som gäller meddelanden

Sådana uppgifter som Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen med 
stöd av 316 och 317 § har fått och skaffat om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokalise-
ringsuppgifter samt om innehållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar är sekre-
tessbelagda.

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessen enligt 1 mom. och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att lämna ut förmedlingsuppgifter och 
andra uppgifter som verket fått i samband med insamling av information om och utredning av 
kränkningar av informationssäkerheten till

1) en kommunikationsförmedlare, en leverantör av mervärdestjänster, ett företag, en organi-
sation, en abonnent och en användare, om denna har blivit utnyttjad i samband med kränk-
ningen av informationssäkerheten eller har blivit eller sannolikt kan bli utsatt för en sådan 
kränkning, och om det enligt Transport- och kommunikationsverkets bedömning finns skäl att 
misstänka att det har begåtts ett sådant brott som nämns i 316 § 2 mom. 1–12 punkten,

2) en sådan i en annan stat verksam myndighet eller annan motsvarande aktör som har till 
uppgift att förebygga eller utreda sådana kränkningar av informationssäkerheten som är rik-
tade mot kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att lämna ut information enligt vad som före-
skrivs i 2 mom. endast i den utsträckning som behövs för att förebygga och utreda kränkningar 
av informationssäkerheten. Utlämnandet får inte begränsa skyddet av konfidentiella med-
delanden och integritetsskyddet mer än vad som är nödvändigt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att förmedlingsuppgifter lämnas ut till en annan 
myndighet, om det behövs för utredning av eller åtal för brott som gäller orsakande av radio-
störningar eller för avhjälpande eller begränsning av störningar av radiokommunikation.

När Transport- och kommunikationsverket bestämmer vilka myndigheter och andra aktörer 
som avses i 2 mom. 2 punkten ska det samarbeta med kommunikationsministeriet. Om ett be-
slut som gäller till vem information får lämnas ut kan ha en avsevärd samhällelig betydelse el-
ler konsekvenser för den allmänna utvecklingen av tjänster för elektronisk kommunikation, 
ska kommunikationsministeriet bestämma till vilka myndigheter och andra aktörer Transport-
och kommunikationsverket får lämna ut information som avses i 2 mom.

320 §

Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets rätt att få information

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet har, trots sekretess, rätt att av Transport- och 
kommunikationsverket få sådan information om användningen av frekvenser som är relevant 
för beredskapsplaneringen och för förberedelser för undantagsförhållanden. Rätten att få in-
formation gäller inte information om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgif-
ter eller innehållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar.

323 §

Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri information för vissa myndigheter
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Ett teleföretag ska utan ersättning till myndigheter lämna ut sådan information som det in-
nehar och

1) som behövs för lagstadgade uppgifter som avser upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet eller utredning, avslöjande och förebyggande av brott eller upprätthållande av rädd-
ningsverksamheten, och

2) som myndigheten enligt vad som föreskrivs särskilt har rätt att få.
Ett teleföretag ska utan ersättning vidta åtgärder som gör det möjligt för en myndighet att 

utöva lagstadgad rätt till teleavlyssning.
I situationer som innebär direkt hot mot liv och hälsa ska informationen lämnas ut och åt-

gärderna vidtas skyndsamt.
Myndigheterna ska på egen bekostnad ordna system genom vilka de kan ta emot och be-

handla information som avses i 1 mom. eller genomföra teleavlyssning enligt 2 mom. Myn-
digheten svarar också för kostnaderna för anslutning av myndighetens system till allmänna 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Teleföretagen ska emellertid avgiftsfritt ge-
nomföra ändringar i styrningen av nödtrafiken.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur och inom 
vilka tidsfrister sådana åtgärder och informationsbegäranden som nämns i 1 och 2 mom. ska 
genomföras.

325 §

Transport- och kommunikationsverkets inspektionsrätt 

Transport- och kommunikationsverket har rätt att i teleföretag utföra tekniska säkerhets- och 
funktionsinspektioner samt ekonomiska inspektioner för att övervaka efterlevnaden av skyl-
digheterna enligt denna lag samt enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut 
som meddelats med stöd av den. Transport- och kommunikationsverket har rätt att i ett företag 
som tillverkar eller använder sådan satellittjänstteknik som avses i 271 b § utföra inspektioner 
för att utreda om företaget iakttar beslut som fattats av styrelsen för säkerhetsackreditering och 
den reglering som gäller den offentliga reglerade satellittjänsten. Bestämmelser om inspekt-
ioner finns i 39 § i förvaltningslagen. 

Även ett myndighetsnät kan vara föremål för tekniska säkerhets- och funktionsinspektioner. 
Transport- och kommunikationsverket kan låta en oberoende expert utföra tekniska säker-

hets- och funktionsinspektioner samt inspektioner av satellittjänstteknik. På en sådan expert 
ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när han eller hon sköter uppgif-
ter enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Transport- och kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt att i 
samband med tekniska säkerhets- eller funktionsinspektioner eller ekonomiska inspektioner få 
tillträde till teleföretags utrustningsutrymmen och övriga lokaler samt att, trots vad som före-
skrivs om sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och information som behövs för 
tillsynsuppgiften. 

Transport- och kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt att i 
samband med inspektioner av satellittjänstteknik få tillträde till lokaler som används av den 
organisation som tillverkar eller använder satellittjänstteknik och, trots vad som föreskrivs om 
sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och information som behövs för tillsyns-
uppgiften. 

Inspektioner får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

326 §
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Inspektion av radioutrustning

Transport- och kommunikationsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den 
rätt att utföra inspektioner på platser där det finns

1) radiosändare för vars innehav det krävs radiotillstånd enligt denna lag eller för vars an-
vändning det krävs behörighets- eller kompetensbevis som avses i denna lag,

2) radioutrustning som har konstaterats eller på sannolika grunder misstänks fungera eller ha 
fungerat i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller orsaka störningar,

3) elutrustning som avses i 97 § 2 mom. och som har konstaterats eller på sannolika grunder 
misstänks fungera eller ha fungerat i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller orsaka 
störningar,

4) radioutrustning som saluförs eller planeras bli utsläppt på marknaden,
5) avkodningssystem enligt 269 § 2 mom.
Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till platser där det på sannolika 

grunder misstänks finnas utrustning som avses i 1 mom. I utrymmen som används för boende 
av permanent natur får inspektioner dock utföras endast om det är nödvändigt för utredning av 
de omständigheter som är föremål för inspektion och det finns särskild anledning att miss-
tänka överträdelse av 348 § 1 mom. 1–3 punkten i denna lag eller av 38 kap. 5–7 eller 8 b § i 
strafflagen.

Innehavare, användare och ägare av radioutrustning ska på begäran visa upp sitt radiotill-
stånd för Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och polisen.

327 §

Undersökning av utrustning

För tillsynen av marknaden för radioutrustning eller om det finns skäl att misstänka att kra-
ven enligt 30 kap. på radioutrustning som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden inte har 
följts eller att skyddet enligt 269 § av elektroniska meddelanden obehörigen har avkodats, har 
Transport- och kommunikationsverkets inspektör rätt att ta radioutrustningen och dess doku-
ment för undersökning samt förbjuda att utrustningen används eller tillhandahålls på mark-
naden under den tid som undersökningen pågår. Undersökningen ska utföras utan dröjsmål. 
Den vars utrustning har tagits för undersökning ska ges ett intyg av vilket det framgår vilken 
utrustning som tagits för undersökning och orsaken till att den tagits för undersökning.

Om radioutrustning som tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och enligt 
de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och utrust-
ningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, ska till ägaren på yrkande betalas en 
ersättning som motsvarar gängse pris för utrustningen.

Om en radioutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller mot bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, kan Transport- och kommuni-
kationsverket ålägga tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna.

328 §

Tryggande av störningsfri och effektiv användning av radiofrekvenser

Transport- och kommunikationsverket har rätt att bedriva observation av radiokommunikat-
ion och det tekniska utförandet av den, för att säkerställa att radiofrekvenserna är tillräckligt 
störningsfria och används effektivt.

329 §
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Förhindrande av radiostörningar

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda utsläppande och tillhandahål-
lande av radioutrustning på marknaden och användning av radioutrustning samt användning 
av sådan särskild elutrustning som avses i 97 § 2 mom., om utrustningen har orsakat skadliga 
störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skadliga störningar.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, 
överlåtelse och användning av radioutrustning också om den på sannolika grunder kan antas 
orsaka störningar i sådan planerad användning av radiofrekvenser som avses i 95 och 96 §.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att granska en radioutrustning och ta den till 
undersökning, om utrustningen eller användningen av utrustningen på sannolika grunder miss-
tänks strida mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som medde-
lats med stöd av den eller om utrustningen har orsakat eller sannolikt kan orsaka skadliga 
störningar. Transport- och kommunikationsverket får i detta fall också tillfälligt sätta radiout-
rustningen ur funktion, om detta inte orsakar den som innehar radioutrustningen oskälig olä-
genhet eller skada med hänsyn till omständigheterna. När det gäller tagande av en radioutrust-
ning för undersökning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 327 §.

330 §

Tillsynsbeslut

Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen och kommunens byggnadstill-
synsmyndighet kan när de sköter uppgifter enligt denna lag meddela den som bryter mot 
denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor 
som meddelats med stöd av denna lag en anmärkning samt ålägga denne att inom en skälig tid 
avhjälpa sitt fel eller sin försummelse.

I fråga om de i 306 § nämnda bestämmelser som omfattas av konsumentombudsmannens 
tillsyn ska iakttas vad som föreskrivs i 2 kap. 16, 17, 19 och 20 § i konsumentskyddslagen.

331 §

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som avser denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller 
föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av denna lag utgör ett direkt 
och allvarligt hot mot allmän ordning, mot allmän säkerhet eller mot folkhälsan eller orsakar 
allvarliga ekonomiska eller operativa olägenheter för andra företag, för abonnenter eller an-
vändare eller för kommunikationsnätens eller kommunikationstjänsternas funktion, får Trans-
port- och kommunikationsverket utan dröjsmål besluta om behövliga interimistiska åtgärder 
oberoende av den tidsfrist som avses i 330 §.

Transport- och kommunikationsverket ska innan det beslutar om interimistiska åtgärder ge 
den som är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas så snabbt 
som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Som en interimistisk åtgärd kan Transport- och kommunikationsverket avbryta verksamhet 
som orsakar fara eller allvarlig olägenhet. Dessutom kan Transport- och kommunikationsver-
ket begränsa användningen av frekvenser eller besluta om jämförbara tvångsmedel. De inte-
rimistiska åtgärderna kan vara i kraft i högst tre månader. Transport- och kommunikationsver-
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ket kan förlänga åtgärderna med högst tre månader, om ett fel eller en försummelse inte har 
avhjälpts inom utsatt tid. Beslut om interimistiska åtgärder kan överklagas separat, på samma 
sätt som beslut som avses i 1 mom.

333 §

Påföljdsavgift för teleföretag

Ett teleföretag som bryter mot en skyldighet som ålagts företaget med stöd av 53–55 § och
som trots uppmaning inte inom en skälig tid, minst tre månader, rättar sitt förfarande, kan på-
föras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfarandet inte har betydande inverkan på marknaden el-
ler om det med hänsyn till tryggandet av konkurrensen annars är uppenbart ogrundat att påföra 
en påföljdsavgift. Påföljdsavgift behöver dessutom inte påföras om teleföretaget för motsva-
rande gärning eller försummelse har påförts eller ska påföras en påföljdsavgift enligt konkur-
renslagen.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och omfattningen av förfarandet, dess varaktighet 
samt den påföljdsavgift enligt konkurrenslagen som påförts för motsvarande gärning eller för-
summelse beaktas. Avgiften är minst 1 000 euro och högst en miljon euro. Om gärningen eller 
försummelsen har synnerligen betydande inverkan på marknaden, får nämnda belopp över-
skridas. Avgiften får dock utgöra högst fem procent av teleföretagets omsättning under det fö-
regående året från nät och tjänster för elektronisk kommunikation.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdomstolen på framställning av Transport- och kommu-
nikationsverket. Bestämmelser om handläggningen och utredningen av ärenden i marknads-
domstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). Påföljdsavgiften ska 
betalas till staten.

334 §

Påföljdsavgift för utövare av televisions- eller radioverksamhet

Utövare av televisions- eller radioverksamhet som handlar i strid med bestämmelserna i 25 
och 26 kap. och trots uppmaning inte rättar sitt förfarande inom den tid som en i 303 eller 306 
§ avsedd tillsynsmyndighet har bestämt kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfarandet inte har betydande inverkan på uppnåendet av 
de mål som anges i 25 och 26 kap., eller om det med hänsyn till tryggandet av målen annars är 
uppenbart ogrundat att påföra en påföljdsavgift.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och omfattningen av förfarandet samt dess varaktig-
het beaktas. Avgiften är minst 1 000 euro och högst en miljon euro. Om gärningen eller för-
summelsen har synnerligen betydande inverkan för uppnåendet av målen i 25 och 26 kap., får 
nämnda belopp överskridas. Avgiften får dock utgöra högst fem procent av verksamhetsutöva-
rens omsättning under det föregående året från den koncessionspliktiga verksamheten.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdomstolen på framställning av Transport- och kommu-
nikationsverket eller, i sådana fall som avses i 214 §, på framställning av konsumentombuds-
mannen. Bestämmelser om handläggningen och utredningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

336 §

Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid tillhandahållande av kommunikationstjänster
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Transport- och kommunikationsverket får, om det behövs för att skydda konsumenterna, 
förbjuda fortsatt användning av avtalsvillkor som strider mot 107 § eller förbjuda upprepad 
användning av sådana eller jämförbara avtalsvillkor.

Transport- och kommunikationsverket får förena förbudsbeslut med vite. Vitet döms ut av 
marknadsdomstolen.

Ett sådant beslut av Transport- och kommunikationsverket som avses i 1 eller 2 mom. får 
inte överklagas genom besvär. Teleföretaget får föra ett förbudsbeslut till marknadsdomstolen 
inom 30 dagar efter att ha fått del av Transport- och kommunikationsverkets beslut. I annat 
fall står beslutet fast. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

338 §

Avbrytande av televisionsverksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en verksamhetsutövare att helt eller delvis 
avbryta televisionsverksamhet som avses i 3 §, om verksamhetsutövaren trots åtgärder som 
bestämts enligt 330–332 eller 334 § allvarligt och upprepade gånger i sin televisionsverksam-
het bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av den.

340 §

Förbud mot televerksamhet

Om ett teleföretag trots påföljder som avses i 331–334 § allvarligt och på ett väsentligt sätt 
bryter mot eller försummar att iaktta bestämmelser i denna lag eller föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av den får Transport- och kommunikationsverket förbjuda teleföreta-
get att utöva televerksamhet. Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda teleföreta-
gets verksamhet helt eller delvis.

Transport- och kommunikationsverket får förbjuda tillhandahållandet av en tjänst eller en 
uppsättning tjänster som skulle medföra avsevärd snedvridning av konkurrensen, till dess att 
ett beslut enligt 52 § har fattats.

342 §

Omprövning

Ett lagringsskyldigt företag får hos inrikesministeriet begära omprövning av ett sådant beslut 
om skyldighet att lagra uppgifter som avses i 157 §.

Omprövning får begäras av beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat om ra-
diotillstånd enligt 39 §, reservering av radiofrekvenser enligt 44 §, numrering enligt 100 §, 
marknadsbaserad frekvensavgift enligt 288 §, informationssamhällsavgift enligt 289 § och till-
synsavgiften för televisions- och radioverksamhet enligt 293 §.

Omprövning får begäras av ett beslut som ett anmält organ fattat om intyg om överens-
stämmelse. Omprövning av ett avslagsbeslut om behörighetsexamen som fattats av en sådan 
av Transport- och kommunikationsverket utsedd utomstående examensmottagare som avses i 
265 § 3 mom. får begäras hos Transport- och kommunikationsverket.

Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.
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343 §

Överklagande hos marknadsdomstolen

Transport- och kommunikationsverkets beslut enligt 21 kap., 295 § och 312 § 2 och 3 mom. 
får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. I sitt beslut får Transport- och kommu-
nikationsverket bestämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte marknads-
domstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av besvär som avses i 1 mom. vid marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över marknadsdomstolens 
beslut.

344 §

Överklagande hos förvaltningsdomstolen

Beslut av kommunikationsministeriet, dataombudsmannen och kommunens byggnadstill-
synsmyndighet, andra än i 342 § avsedda förvaltningsbeslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket samt Transport- och kommunikationsverkets, inrikesministeriets och ett anmält or-
gans beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ), 
om inte något annat föreskrivs nedan.

Den beslutsfattande myndigheten eller det anmälda organet får i fråga om andra beslut än 
sådana som avses i 233 och 235 § bestämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Ett i 213 § avsett beslut av Transport- och kommunikationsverket om överlåtelse av sänd-
ningsrätt ska med avvikelse från 2 mom. iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyn-
digheten bestämmer något annat.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att genom besvär överklaga också ett beslut 
av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett så-
dant beslut av Transport- och kommunikationsverket som avses i 1 mom.

345 §

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Beslut som meddelats av en förvaltningsdomstol i ärenden som gäller återkallande av en 
programkoncession enligt 32 §, återkallande av radiotillstånd enligt 49 §, placering enligt 233 
§, ändring eller upphävande av placeringsrätt enligt 235 § och återkallande av ett beslut att 
utse bedömningsorgan enligt 255 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen
om rättegång i förvaltningsärenden. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen får sådana beslut överklagas som
1) statsrådet har fattat med stöd av denna lag,
2) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 52–55 § eller som gäller till-

synen över att sådana beslut följs,
3) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 85 §,
4) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 314 § och som gäller tillsy-

nen över att EU:s roamingförordning följs,
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5) marknadsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, med undantag för sådana beslut en-
ligt 336 och 337 § som överklagas på det sätt som anges i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen.

Sådana beslut av statsrådet och Transport- och kommunikationsverket som avses i 2 mom. 
1–4 punkten ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat. Besvären ska behandlas skyndsamt.

352 §

Övergångsbestämmelser

På handläggningen av förvaltningsärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Nät- och programkoncessioner, tillstånd för radiosändare, identifieringssignaler för radio-
stationer samt behörighets- och kompetensbevis som är gällande när lagen träder i kraft forts-
ätter att gälla till utgången av den utsatta tiden i dem.

Lagen om auktion av vissa radiofrekvenser ska tillämpas på koncessioner som beviljats med 
stöd av den tills de upphör att gälla.

Teleföretagens rättigheter och skyldigheter enligt kommunikationsmarknadslagen ska förbli 
i kraft till dess att Transport- och kommunikationsverket första gången har fattat ett beslut om 
betydande marknadsinflytande enligt 52 § i denna lag, och till följd av det gett teleföretagen 
rättigheter och ålagt dem skyldigheter i enlighet med denna lag. Vid behov ska Transport- och 
kommunikationsverket genom ett separat beslut fastställa att teleföretagets skyldigheter enligt 
kommunikationsmarknadslagen upphör att gälla.

De rättigheter och skyldigheter som teleföretag har på basis av 59 § i kommunikationsmark-
nadslagen ska förbli i kraft till dess att Transport- och kommunikationsverket första gången 
fattar ett beslut enlig 85 § i denna lag om att ta i bruk ett urvalsförfarande.

Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punkten i kommunikationsmarknadslagen att i nätet 
utan ersättning distribuera televisionsutbud som tjänar allmänintresset, som fritt kan tas emot 
och som sänds med stöd av en sådan riksomfattande programkoncession som innehas av MTV 
Ab:s MTV3 och Sanoma Media Finland Oy:s Nelonen fortsätter att gälla tills de koncessioner 
som avses i 26 § i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av televisionsverksamhet har att i tv-programutbudet förmedla 
meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen om televis-
ions- och radioverksamhet gäller tills de koncessioner som avses i 26 § i denna lag börjar 
gälla.

Skyldigheten som en utövare av radioverksamhet har att i radioprogramutbudet förmedla 
meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen om televis-
ions- och radioverksamhet gäller tills den programkoncession går ut som utövaren av radio-
verksamhet har och som avses i 7 § 1 mom. i den lagen.

Bestämmelserna i 229 § 4 mom. i denna lag ska inte tillämpas på avtal som ingåtts före 
ikraftträdandet av lagen.

Bestämmelserna i 288 § 1 mom. 1 punkten ska tillämpas på koncessioner som beviljats efter 
det att lagen har trätt i kraft.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan lag 
eller i beslut som meddelats med stöd av en lag som upphävts genom denna lag hänvisas till 
en lag som upphävts genom denna lag, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelse 
i denna lag.

Rätten att få information enligt 318 § 2 mom. i denna lag gäller närings-, trafik- och miljö-
centralerna fram till dess att lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna har upphävts.

———
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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74.

Lag

om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (21/2014) 4, 5, 12, 14, 

15 och 20–24 § som följer:

4 §

Krav som ska uppfyllas av EETS-betalningsförmedlare

Transport- och kommunikationsverket beviljar EETS-betalningsförmedlare som är etable-
rade i Finland registrering, om de

1) innehar certifiering enligt EN ISO 9001 eller motsvarande,
2) har den tekniska utrustning och den EG-försäkring eller det EG-intyg som styrker drifts-

kompatibilitetskomponenternas överensstämmelse enligt punkt 1 i bilaga IV till EETS-
beslutet,

3) påvisar kompetens när det gäller tillhandahållande av elektroniska vägtullsystem eller 
inom berörda branscher,

4) har en ändamålsenlig soliditet,
5) har en kontinuerlig och täckande riskhanteringsplan, som granskas minst vartannat år,
6) har gott anseende.
EETS-betalningsförmedlare uppfyller inte kravet på gott anseende enligt 1 mom. 6 punkten 

om en ansvarsperson hos betalningsförmedlaren under de senaste fem åren har dömts till 
fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott mot bestämmel-
ser eller föreskrifter om anställningsförhållanden, näringsutövning, bokföring eller skuldför-
hållanden och gärningen visar att personen är uppenbart olämplig att representera EETS-
betalningsförmedlaren.

Om en betalningsförmedlare inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i 1 mom., 
ska Transport- och kommunikationsverket ge denne möjlighet att avhjälpa bristen inom en 
rimlig tid. Efter att tiden löpt ut ska Transport- och kommunikationsverket återkalla en bevil-
jad registrering, om betalningsförmedlaren inte har avhjälpt bristen och bristen ska betraktas 
som väsentlig.

5 §

EETS-tjänsternas täckning

EETS-betalningsförmedlare ska med vägtullsoperatörer ingå EETS-avtal som gäller EETS-
områden inom 24 månader efter det att betalningsförmedlarna har registrerats enligt 4 § 1 
mom.

EETS-betalningsförmedlare ska se till att tjänsten täcker alla EETS-områden. Om EETS-
områdena förändras eller det finns någon annan orsak till att tjänsten inte har en full täckning, 
ska EETS-betalningsförmedlaren inom sex månader återskapa tjänsten så att den har full täck-
ning.

EETS-betalningsförmedlare ska informera EETS-användarna om täckningen av EETS-
områden och förändringar i den.
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EETS-betalningsförmedlare ska årligen till Transport- och kommunikationsverket ge in en 
anmälan om vilken täckning deras tjänster har inom EETS-områden.

12 §

Tekniska krav som ska uppfyllas av EETS och av driftskompatibilitetskomponenter

EETS ska uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga III till EETS-beslutet.
Förutom för uttag av vägavgifter får EETS fordonsutrustning användas för tillhandahållande 

av andra tjänster som är bundna vid fordonets position. Användningen av fordonsutrustning 
för andra ändamål får inte störa uttag av vägtullar inom vägtullsområden.

Driftskompatibilitetskomponenterna inom EETS ska uppfylla de krav som anges i bilaga II 
till EETS-beslutet. De driftskompatibilitetskomponenter som försetts med CE-märkning anses 
uppfylla dessa krav.

Transport- och kommunikationsverket får vid behov meddela närmare föreskrifter om de 
tekniska krav som avses i denna paragraf.

14 §

Avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter

Om driftskompatibilitetskomponenter som är försedda med CE-märkning och som har 
släppts ut på marknaden inte uppfyller kraven i 12 §, ålägger Transport- och kommunikations-
verket driftskompatibilitetskomponenternas tillverkare eller dennes befullmäktigade ombud att 
avhjälpa bristerna inom utsatt tid.

Om driftskompatibilitetskomponenternas tillverkare eller dennes befullmäktigade ombud 
inte iakttar Transport- och kommunikationsverkets åläggande enligt 1 mom., kan verket be-
gränsa komponenternas användningsområde, förbjuda att de används eller bestämma att de 
ska dras bort från marknaden.

Den som har ålagts en begränsning enligt 2 mom. ska inom den tid som Transport- och 
kommunikationsverket sätter ut till verket ge in en utredning om verkställande av beslutet.

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen 
och det anmälda organ som saken gäller om de åtgärder som verket vidtagit med stöd av 
denna paragraf och ange motiven till dem. Transport- och kommunikationsverket ska dessu-
tom underrätta medlemsstaterna i Europeiska unionen om åtgärder som verket vidtagit med 
stöd av 1 mom.

15 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett förbud eller åläggande som verket 
meddelat med stöd av 14 § med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990).

20 §

Register över EETS-områden

Transport- och kommunikationsverket för ett register över EETS-områden inom finskt terri-
torium. Registren kan föras med hjälp av automatisk databehandling.

I registret lagras följande information om vägtullsområden:
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1) den vägtullsoperatör som svarar för vägtullsområdet,
2) den vägtullsteknik som används,
3) tullkontextdata,
4) de EETS-betalningsförmedlare som har ingått avtal med den vägtullsoperatör som svarar 

för vägtullsområdet,
5) en områdesförklaring för EETS, som innehåller allmänna villkor för EETS-

betalningsförmedlares verksamhet inom vägtullsområdet.
Transport- och kommunikationsverket håller registret över EETS-områden elektroniskt till-

gängligt för allmänheten. I fråga om lämnande av registeruppgifter till Europeiska kommiss-
ionen och behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen tillämpas 
bestämmelserna i artikel 19.5 i EETS-beslutet.

Den vägtullsoperatör som svarar för ett vägtullsområde ska underrätta Transport- och kom-
munikationsverket om förändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. Anmälan ska lämnas 
utan ogrundat dröjsmål.

21 §

Register över EETS-betalningsförmedlare

Transport- och kommunikationsverket för ett sådant register över EETS-
betalningsförmedlare som är elektroniskt tillgängligt för allmänheten. I fråga om lämnande av 
registeruppgifter till Europeiska kommissionen och behöriga myndigheter i de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen tillämpas bestämmelserna i artikel 19.5 i EETS-beslutet.

Registret över EETS-betalningsförmedlare ska innehålla resultaten av granskningen av den 
riskhanteringsplan som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten.

22 §

Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar att denna lag följs.
Kommunikationsministeriet övervakar de anmälda organ som ministeriet har utsett.
Bestämmelser om tillsynen över behandlingen av personuppgifter finns i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation.

23 §

Tillsynsmyndighetens rättigheter

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att få de handlingar som behövs för tillsynen över att denna lag följs av 
EETS-betalningsförmedlare, vägtullsoperatörer, tillverkare av driftskompatibilitetskomponen-
ter eller deras befullmäktigade ombud och av anmälda organ.

Transport- och kommunikationsverket har i egenskap av registeransvarig rätt att årligen 
kontrollera att de krav som ställs på EETS-betalningsförmedlare uppfylls. För att bedöma kra-
vet på gott anseende enligt 4 § 1 mom. 6 punkten har Transport- och kommunikationsverket 
rätt att få behövliga uppgifter ur straffregistret och ur bötesregistret enligt 46 § i lagen om 
verkställighet av böter (672/2002).
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För att utföra sina tillsynsuppgifter har Transport- och kommunikationsverket rätt att få till-
träde till lokaler och övriga utrymmen som EETS-betalningsförmedlare, vägtullsoperatörer 
och tillverkare av driftskompatibilitetskomponenter eller deras befullmäktigade ombud inne-
har, med undantag för utrymmen som används för boende av permanent natur.

24 §

Överklagande

Beslut som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos driftskompatibili-
tetskomponenter och återkallande av utseende får överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som bestäms i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / )förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Omprövning av ett beslut som ett anmält organ har meddelat får begäras hos organet och 
omprövning av andra beslut av kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikat-
ionsverket än sådana som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos drifts-
kompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende får begäras hos den myndighet som 
har meddelat beslutet på det sätt som bestäms i förvaltningslagen. Ändring i ett omprövnings-
beslut får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av registrering, avhjäl-
pande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende får över-
klagas genom besvär på det sätt som bestäms i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Andra beslut som förvaltningsdomstolen har meddelat får överklagas genom besvär endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut som kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har med-
delat med stöd av denna lag ska iakttas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat.

Beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet 
av hot om tvångsutgörande eller hot om avbrytande får dock överklagas enligt bestämmelser-
na i viteslagen.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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75.

Lag

om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4–7 och 9 §, så-

dana de lyder i lag 1302/2009, som följer:

4 §

Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för väg- och gatunätet samt för administreringen, 
upprätthållandet, informationstjänsten och utlämnandet av uppgifter samt för det tekniska ut-
vecklandet av systemet svarar Trafikledsverket.

5 §

Inrättandet av informationssystemet

Trafikledsverket levererar för förvaring i informationssystemet för väg- och gatunätet de 
uppgifter om allmänna vägars egenskaper som Trafikledsverket förfogar över. Lantmäteriver-
ket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsverket, för lagring i syste-
met uppgifter om de i denna lag avsedda trafikledernas position och de uppgifter om egen-
skaper som lantmäteriverket förfogar över i fråga om lederna. En kommun kan i enlighet med 
det avtal som den slutit med Trafikledsverket för lagring i informationssystemet för väg- och 
gatunätet leverera uppgifter om gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

6 §

Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har levererats till informationssystemet för väg- och ga-
tunätet och systemet har tagits i bruk, svarar Trafikledsverket, Lantmäteriverket och en kom-
mun för att de uppgifter som behövs för upprätthållandet av informationssystemet levereras 
till systemet.

Trafikledsverket levererar till systemet de ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. 
Lantmäteriverket levererar, i enlighet med det avtal som det slutit med Trafikledsverket, till 
systemet de ändringsuppgifter som avser positionen för allmänna och enskilda vägar och för 
gator samt de ändringsuppgifter som gäller enskilda vägars egenskaper. Kommunerna medde-
lar eller levererar, i enlighet med det avtal som respektive kommun slutit med Trafikledsver-
ket, de ändringsuppgifter som gäller gator och de enskilda vägar som kommunen sköter om.

7 §

Utlämnande av uppgifter ur informationssystemet
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Trafikledsverket kan ur informationssystemet lämna ut uppgifter för användning som sådana 
och för producering av tjänster antingen som ett skriftligt utdrag eller via en teknisk anslutning 
eller i annan maskinellt bearbetbar form.

9 §

Ansvaret för uppgifterna

Trafikledsverket ansvarar inte för skada som eventuellt orsakats till följd av brister eller fel 
beträffande innehållet i uppgifter som Lantmäteriverket eller en kommun har levererat till Tra-
fikledsverket och som detta lämnar ut ur informationssystemet för väg- och gatunätet. Trafik-
ledsverket korrigerar dock utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga fel och brister som 
konstaterats i den utlämnade uppgiftsmängden.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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76.

Lag

om ändring av 74 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 74 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 

1165/2000, 1321/2009 och 772/2011, som följer:

74 §

Sjöarbetsinkomst

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete som om-
bord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton i samband med fartygets 
trafik utförs i anställning hos en redare eller någon annan därmed jämställbar, av Skatteför-
valtningen bestämd arbetsgivare som sköter fartygets trafik, under förutsättning att

1) fartyget används i utrikesfart eller under skatteåret huvudsakligen i kustfart,
2) fartyget tillhör Trafikledsverket eller en redare som handlar för verkets räkning eller nå-

gon annan redare och används på havsområden i uppdrag som beställts av en myndighet, 
3) fartyget är underställt Ålands landskapsstyrelse och inte är en färja som sköter trafik längs 

allmän väg.
Med kustfart avses inrikes trafik utanför skärgårdsområdet på Finska viken, Bottniska viken 

och Östersjön norr om 57:e breddgraden, dock inte trafik från Viborgska viken till Santio i Vi-
rolahti kommun längs den inre farleden, inte heller trafik utanför Fagerö i Sibbo kommun eller 
utanför Porkala udd eller Hangö udd, om fartyget annars används inom skärgården vid kusten.

Med utrikesfart avses trafik mellan en ort i Finland och en ort i en främmande stat eller tra-
fik utanför området för kustfart.

Fastställelse som avses i 1 mom. kan sökas av arbetsgivare eller skattskyldiga.
Sjöarbetsinkomst är också
1) annan inkomst enligt lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) eller motsvarande utländska be-

stämmelser än sådan som avses i 1 mom. och som erhållits från en arbetsgivare som avses i 1 
mom.,

2) ersättning enligt fångstens storlek för arbete ombord på ett fiskefartyg.
Som sjöarbetsinkomst betraktas inte inkomst av
1) arbete som medan fartyget ligger i hamn utförs ombord av en person som inte följer med 

fartyget,
2) arbete som ska anses endast som tillfälligt kontroll-, service- eller lotsningsarbete eller 

annat därmed jämförbart arbete,
3) arbete på ett fritidsfartyg eller på ett fartyg där endast medlemmar av arbetsgivarens fa-

milj arbetar stadigvarande,
4) arbete på fartyg som tillhör staten och som används för försvars- och gränsbevaknings-

uppgifter.
———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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77.

Lag

om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 a, 6, 7 a–7 d, 9, 10 a–10 c, 11, 11 

a–11 d, 12, 13 a–13 e, 14 a, 14 b, 17 a, 20, 23, 23 a, 23 b och 24 §, 
av dem 3 a, 10 a–10 c, 13 a, 14 b, 17 a och 23 b § sådana de lyder i lag 956/2013, 6 § sådan 

den lyder i lagarna 124/2001 och 956/2013, 7 a och 11 a § sådana de lyder i lagarna 
1240/2010 och 956/2013, 7 b § sådan den lyder i lag 1240/2010, 7 c och 7 d § sådana de lyder 
i lag 1095/2014, 9, 11 b, och 12 § sådan den lyder i lagarna 215/2005, 1240/2010 och 
956/2013, 11 § sådan den lyder i lagarna 1402/2011 och 956/2013, 11 c, 11 d och 14 a § såd-
ana de lyder i lagarna 215/2005 och 956/2013, 13 b § sådan den lyder i lagarna 1004/2011 och 
956/2013, 13 c och 20 § sådan den lyder i lagarna 956/2013 och 1095/2014, 13 d § sådan den 
lyder i lagarna 124/2001, 1004/2011, 956/2013 och 1095/2014, 13 e § sådan den lyder i lagar-
na 1004/2011, 956/2013 och 915/2014, 23 § sådan den lyder i lagarna 124/2001 och 
1240/2010, 23 a § sådan den lyder i lagarna 215/2005, 1282/2010 och 956/2013 samt 24 § så-
dan den lyder i lagarna 124/2001, 215/2005 och 956/2013, som följer:

3 a §

Transportklasser för farliga ämnen

Farliga ämnen indelas i nio huvudklasser enligt sin farlighet. Närmare föreskrifter om trans-
portklasserna för farliga ämnen får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

6 §

Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den utövas av Transport- och kommunikationsverket, Tullen, polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, Säkerhets- och kemikalieverket, Strålsäkerhetscentralen och arbe-
tarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde. Närmare bestämmelser om 
uppgifterna för nämnda myndigheter i anslutning till tillsynen över transport av farliga ämnen, 
om övriga uppgifter inom respektive verksamhetsområde i anslutning till transport eller tillfäl-
lig förvaring av farliga ämnen samt om inhemska och utländska myndigheters samarbete får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om uppgifter som ankommer 
på andra myndigheter inom deras verksamhetsområden och som avser att garantera säker 
transport av farliga ämnen får också utfärdas genom förordning av statsrådet.

Militärmyndigheterna utövar tillsyn över transporter av farliga ämnen utförda under kontroll 
av försvarsmakten på väg, i luften, till havs och på inre vattenvägar samt över transporter av 
farliga ämnen med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfartyg. Om övrig tillsyn över för-
svarsmaktens transporter av farliga ämnen samt om samarbetet mellan tillsynsmyndigheter be-
stäms vid behov genom förordning av statsrådet.

Tillsynen över transporter av farliga ämnen med Gränsbevakningsväsendets fartyg eller luft-
fartyg utövas av Gränsbevakningsväsendet.
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Transport- och kommunikationsverket får för högst fem år ingå avtal av teknisk natur om att 
godkänna temporära undantag som avses i följande bestämmelser som är bindande för Fin-
land: kapitel 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport 
av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), kapitel 1.5 i bilagan till reglementet om inter-
nationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om 
internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) och i punkt 7.9.1 i det regelverk 
(IMDG-koden) som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella 
konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Ett villkor för att avtal 
ska kunna ingås är att det är fråga om en tekniskt avvikande lösning eller ett annat avvikande 
arrangemang, som bibehåller motsvarande säkerhetsnivå som om föreskrifterna iakttas. God-
kända avtal får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen. En kopia av avtalet 
ska medföras i transportmedlet, om så bestäms enligt internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland. Transport- och kommunikationsverket ger information om dessa godkända 
temporära avtal. 

Behöriga myndigheter enligt Europeiska unionens lagstiftning och internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland är de myndigheter som enligt denna lag och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den ska utföra motsvarande uppgift.

7 a §

Krav på fordon som används för transport av farliga ämnen

Fordon som används för transport av farliga ämnen ska till sin konstruktion, sina tekniska 
egenskaper och sin utrustning vara lämpliga särskilt för transport av farliga ämnen.

Transport- och kommunikationsverket får typgodkänna fordon som är avsedda för transport 
av farliga ämnen. Därutöver ska tankfordon som är avsedda för transport av farliga ämnen och 
fordon som är avsedda för transport av explosiva varor godkännas för transport av farliga äm-
nen (TFÄ-godkännande) och därefter besiktas årligen (TFÄ-besiktning), om farliga ämnen 
transporteras på fordonet i sådana mängder som inte är ringa.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om särskilda kon-
struktioner, tekniska egenskaper och utrustning hos fordon som lämpar sig för transport av far-
liga ämnen samt om sådana tankfordonstransporter av farliga ämnen och transporter av explo-
siva varor för vilka det inte krävs TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning av fordonet.

7 b §

Beviljare av TFÄ-godkännanden och utförare av TFÄ-besiktningar

Transport- och kommunikationsverket kan bemyndiga ett besiktningsställe att bevilja TFÄ-
godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar av fordon. Transport- och kommunikationsverket 
kan också bemyndiga beviljare av enskilt godkännande av fordon att bevilja TFÄ-
godkännanden. Ett besiktningsställes rätt att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar upphör samtidigt som dess rätt att utföra besiktningar upphör. Rätten för en be-
viljare av enskilt godkännande att bevilja TFÄ-godkännanden upphör samtidigt som rätten att 
bevilja enskilt godkännande upphör.

Transport- och kommunikationsverket övervakar hur de som beviljar TFÄ-godkännanden 
och utför TFÄ-besiktningar och som avses i 1 mom. utför dessa uppgifter. Verket kan ge den 
som beviljar TFÄ-godkännanden eller som utför TFÄ-besiktningar en anmärkning eller en 
skriftlig varning, om dessa uppgifter inte utförs på behörigt sätt. Om TFÄ-godkännanden eller 
TFÄ-besiktningar trots en skriftlig varning inte beviljas eller utförs på behörigt sätt, kan 
Transport- och kommunikationsverket för viss tid eller helt och hållet återkalla rätten att be-
vilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.
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TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar av försvarsmaktens fordon, när fordonen är nöd-
vändiga för landets försvar, beviljas respektive utförs av en bilinspektör vid försvarsmakten. 
De tillsynsuppgifter som avses i 2 mom. sköts vid försvarsmakten av huvudstaben.

7 c §

Behörighetsvillkor för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar

Utöver vad som separat föreskrivs om behörigheten för besiktare och utförare av enskilt 
godkännande, ska personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar ha 
vidareutbildning i form av sådan specialutbildning som behövs för att bevilja TFÄ-
godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om den specialut-
bildning som krävs av personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar 
samt bestämmelser om inträdeskraven till specialutbildningen, om de prov som ansluter sig till 
specialutbildningen och om det betyg som ges över proven. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om grunderna för bedömning och godkännande av 
proven och de tekniska detaljerna som ansluter sig till den specialutbildning som krävs av per-
soner som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar. Närmare bestämmelser 
om den specialutbildning som krävs av fordonsinspektörer som beviljar TFÄ-godkännanden 
och utför TFÄ-besiktningar vid försvarsmakten samt om inträdeskraven till utbildningen får 
utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

7 d §

Tillstånd att ge vidareutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar

Den som ger personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar vidare-
utbildning ska ha av Transport- och kommunikationsverket beviljat tillstånd att ge vidareut-
bildning. Transport- och kommunikationsverket beviljar också tillstånd att ordna enskild fort-
bildning. På den som ordnar en sådan fortbildning tillämpas det som i denna lag och med stöd 
av den föreskrivs om den som söker utbildningstillstånd och om beviljande av utbildningstill-
stånd.

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ge specialutbildning.
Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på den specialutbildning som ges av försvars-

makten och som krävs av försvarsmaktens fordonsinspektörer.
Vidareutbildningstillstånd beviljas en sökande, om sökanden uppfyller de förutsättningar för 

beviljande av vidareutbildningstillstånd som föreskrivs i 30 § i lagen om fordonsbesiktnings-
verksamhet (957/2013) och om sökanden förfogar över tillräcklig och yrkesskicklig undervis-
ningspersonal som är förtrogen med godkännandeverksamhet samt TFÄ-godkännanden och 
TFÄ-besiktningar.

Till ansökan om vidareutbildningstillstånd ska fogas de uppgifter och de redogörelser och 
utredningar som anges i 31 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet samt uppgift om vad 
den person som svarar för utbildningsverksamheten har för utbildning och erfarenhet i anslut-
ning till godkännandeverksamheten. På ansökan om vidareutbildningstillstånd tillämpas i öv-
rigt vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja vidareutbildningstillstånd till sökande 
som uppfyller kraven i 4 mom. och som lämnar de redogörelser och utredningar som avses i 5 
mom.
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På återkallande av vidareutbildningstillstånd, på prov i anslutning till vidareutbildningen och 
bevarande av handlingar som gäller dem, på den opartiskhet som ska iakttas vid tillhandahål-
lande av vidareutbildning, på avvikelser från förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om 
jäv i vidareutbildningen och på tillsynen över innehavare av vidareutbildningstillstånd tilläm-
pas vad som föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

9 §

Transportörens skyldigheter

Transportören ska se till att det fordon, det fartyg, det luftfartyg eller den vagn som används 
vid transport av farliga ämnen kan användas för detta ändamål och att fordonet vid vägtrans-
port är bemannat på behörigt sätt. Transportören ska före transporten försäkra sig om att det 
inte är fråga om transport av sådana farliga ämnen som det är förbjudet att transportera.

Av den som utför lufttransporter krävs tillstånd till lufttransport av farliga ämnen, om det i 
Europeiska unionens lagstiftning, i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller i 
en internationell standard eller rekommendation förutsätts tillstånd eller om tillstånd i övrigt är 
motiverat för att transportsäkerheten ska säkerställas. En förutsättning för beviljande av till-
stånd är att den sökande med hjälp av sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga meto-
der kan garantera säkerheten vid hanteringen av farliga ämnen i alla skeden av lufttransporten. 
Tillstånd beviljas av Transport- och kommunikationsverket för viss tid. Närmare bestämmel-
ser om detaljer i fråga om kravet på tillstånd och om fall där tillstånd inte krävs får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan om och beviljande av tillstånd.

Om en innehavare av lufttransporttillstånd som avses i 2 mom. inte längre uppfyller kraven 
för beviljande av tillstånd eller om lufttransporterna av farliga ämnen inte har skötts på behö-
rigt sätt, kan tillståndsmyndigheten ge tillståndshavaren en skriftlig varning. Om missförhål-
landena inte avhjälps trots varningen, kan tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet för en 
viss tid eller helt och hållet. Tillståndet kan dock i brådskande fall återkallas för en viss tid 
utan särskild skriftlig varning, om tillståndsmyndigheten har grundad anledning att befara att 
tillståndshavaren inte tryggt kan utföra lufttransporter. Tillståndet kan återkallas helt och hållet 
endast om villkoren för beviljande av tillstånd till väsentliga delar inte uppfylls eller om det 
har framkommit väsentliga brister eller försummelser vid transporten av farliga ämnen.

10 a §

Transport som resgods

Transport av farliga ämnen som resgods är förbjuden eller kan begränsas, om transporten på 
grund av att ämnet har en sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten medför sådan 
fara för människor, miljön eller egendom som inte kan avvärjas genom förpackning eller 
andra specialåtgärder.

Vid transport av ett farligt ämne som resgods ska de faror som det transporterade ämnet 
eventuellt medför beaktas samt särskild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas vid transporten 
och övrig hantering av ämnet. Farliga ämnen som transporteras som resgods ska vara ända-
målsenligt förpackade och vid transporten ska bestämmelserna och föreskrifterna om transport 
även i övrigt iakttas.

Närmare bestämmelser om begränsning av eller förbud mot transport av farliga ämnen som 
resgods får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt de-
taljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot passagerares och besättningsmed-
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lemmars transport av farliga ämnen som resgods samt om förpackningen av ämnena och om 
andra tekniska detaljer. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett 
internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

10 b §

Transport som flygpostförsändelse

Postföretag enligt postlagen (415/2011) och enligt Världspostkonventionen (FördrS 
69/2011) utsedda operatörer samt operatörer som har registrerat en filial i Finland på det sätt 
som Världspostföreningen föreskriver ska skaffa ett godkännande för hantering av flygpost-
försändelser som innehåller farliga ämnen, om ett sådant godkännande förutsätts i Europeiska 
unionens lagstiftning, ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller en internation-
ell standard. En förutsättning för beviljande av godkännande är att den sökande med hjälp av 
sin utbildning, givna anvisningar och tillgängliga metoder kan garantera säkerheten vid motta-
gandet och hanteringen av försändelserna i alla skeden av postverksamheten. Beslut om god-
kännande fattas av Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om detal-
jerna för kravet på godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska detaljerna för ansökan 
om och beviljande av godkännande.

Transport- och kommunikationsverket övervakar de i 1 mom. avsedda företagens och opera-
törernas verksamhet med avseende på det godkännande som verket har beviljat. Om innehava-
ren av ett godkännande inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av godkännande 
eller om flygpostförsändelser som innehåller farliga ämnen inte har hanterats på tillbörligt sätt 
kan verket ge innehavaren av godkännandet en skriftlig anmärkning eller varning. Om miss-
förhållandena inte avhjälps trots anmärkningen eller varningen, får verket återkalla godkän-
nandet för en viss tid eller helt och hållet. Godkännandet kan dock i brådskande fall återkallas 
för en viss tid utan särskild skriftlig varning, om myndigheten har grundad anledning att miss-
tänka att innehavaren av godkännandet inte tryggt kan hantera flygpostförsändelser som inne-
håller farliga ämnen. Godkännandet kan återkallas helt och hållet endast om förutsättningarna 
för att bevilja godkännande inte till väsentliga delar uppfylls eller om det har uppdagats vä-
sentliga brister eller försummelser vid hanteringen av flygpostförsändelser som innehåller far-
liga ämnen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt de-
taljerade föreskrifter om begränsning av eller förbud mot flygpostförsändelser som innehåller 
farliga ämnen. Föreskrifterna ska grunda sig på Europeiska unionens lagstiftning, ett internat-
ionellt avtal som är bindande för Finland eller en internationell standard.

10 c §

Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Den som bedriver transport av farliga ämnen på väg eller järnväg samt i anslutning till dessa 
transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet i anslutning till sä-
kerheten vid transport av farliga ämnen ska utse en säkerhetsrådgivare för att följa och styra 
denna verksamhet samt utreda med vilka metoder uppdrag i anslutning till transport av farliga 
ämnen kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg över ett prov som mottagits av Transport- och 
kommunikationsverket och som visar att personen i fråga besitter tillräcklig sakkunskap om 
transport av farliga ämnen och de uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

Närmare bestämmelser om skyldigheten att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkunskap, de 
prov som förutsätts för erhållande av intyg och om intyget samt om säkerhetsrådgivarens öv-
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riga kompetens och uppgifter samt om övriga omständigheter i anslutning därtill utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

11 § 

Personalens allmänna behörighet

Alla som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen, 
såsom förpackning, sändning, skeppning, lastning, transportering eller lossning, ska för att ga-
rantera en säker transport ha den utbildning eller behörighet av annat slag som behövs för 
uppgiften och genomgå kompletterande utbildning tillräckligt ofta, om inte uppgiften utförs 
under direkt överinseende av en utbildad person.

Närmare bestämmelser om den utbildning och behörighet av annat slag som behövs samt 
om dess uppläggning och innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet av 
den utbildning och behörighet av annat slag som behövs för väg- och järnvägstransporter, för 
fartygstransporter och för transporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområ-
den samt om andra tekniska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av far-
liga ämnen ska försäkra sig om att arbetstagarna har utbildning eller behörighet av annat slag 
enligt 1 mom. Arbetsgivaren ska ha uppgifter om denna utbildning och behörighet av annat 
slag. Uppgifterna om utbildning och behörighet av annat slag ska på begäran uppvisas för den 
myndighet som övervakar transporterna för att det ska kunna säkerställas att utbildningen eller 
behörigheten av annat slag är tillräcklig med beaktande av de uppgifter som personen utför.

I fråga om sådan väg-, järnvägs-, sjö- eller lufttransport av farliga ämnen som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna lag ska arbetsgivaren bevara de uppgifter om utbildningen som 
avses i 3 mom. i tre år efter den senast genomgångna godkända utbildningen.

11 a § 

Särskilda bestämmelser om personalens behörighet i uppgifter som hänför sig till lufttrans-
porter

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. och som ges den som utför lufttransporter ska vara 
godkänd av Transport- och kommunikationsverket. Godkännandet utfärdas för viss tid.

Det ska finnas ett detaljerat utbildningsprogram för den utbildning som avses i 1 mom. 
Undervisningspersonalen ska ha goda kunskaper om lufttransporter av farliga ämnen och till-
räcklig undervisningsförmåga. Transport- och kommunikationsverket övervakar utbildningen. 
Verket kan ge utbildaren en skriftlig varning, om utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Det 
kan också förbjuda att utbildning ges, om de missförhållanden som anges i den skriftliga var-
ningen inte avhjälps inom skälig tid.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av utbildning, anmälan om ändringar i 
utbildningen och utbildarens yrkesskicklighet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska ge-
nomförandet av utbildningen och om andra tekniska detaljer som gäller utbildningen och ut-
bildarens yrkesskicklighet. Föreskrifterna ska grunda sig på de tekniska bestämmelser om luft-
transport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standar-
der med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949).

11 b §

Körtillstånd för vägtransport
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Om vägtransport av farliga ämnen med beaktande av ämnets art, mängd och transportmedel 
förutsätter särskild sakkunskap, ska fordonsföraren utöver den körrätt som avses i 5 kap. i väg-
trafiklagen ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen. En förutsättning 
för att körtillstånd ska beviljas är att sökanden har deltagit i utbildning som behövs för körtill-
ståndet och har godkänts i det prov som behövs för körtillstånd. Körtillstånd beviljas för viss 
tid. När körtillståndet beviljas ska personen ha körrätt för bil och han eller hon får inte ha kör-
förbud. Körtillståndet ska medföras under körningen och på uppmaning visas upp för en pol-
isman eller någon annan myndighet som övervakar trafiken.

Den utbildning som behövs för körtillstånd får ges endast av en av Transport- och kommu-
nikationsverket godkänd sammanslutning som har en sakkunnig föreståndare som ansvarar för 
utbildningen, ett detaljerat utbildningsprogram, yrkeskunnig undervisningspersonal som är 
tillräcklig med beaktande av verksamhetens omfattning, ändamålsenliga lokaler samt det 
material och den utrustning som behövs för undervisningen. Utbildningstillståndet ges för viss 
tid. Transport- och kommunikationsverket kan ge innehavaren av utbildningstillstånd en an-
märkning eller skriftlig varning, om tillståndshavaren inte uppfyller villkoren för beviljande av 
utbildningstillstånd eller utbildningen inte sköts på behörigt sätt. Verket kan också återkalla 
utbildningstillståndet, om de missförhållanden som anges i anmärkningen eller den skriftliga 
varningen inte avhjälps inom skälig tid. Utbildningstillståndet kan återkallas helt endast om 
missförhållandena är betydande.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om undantag från kravet på kör-
tillstånd i polis- och räddningsuppgifter samt andra uppgifter i anslutning till tillsyn över 
transport och tillfällig förvaring. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs om det 
körtillstånd som krävs vid sådan transport av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens 
tillsyn.

Närmare bestämmelser om kravet på körtillstånd, förutsättningarna för beviljande av körtill-
stånd, giltighetstid för körtillstånd, förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov och körtill-
ståndets mall samt om körtillståndsutbildning och den som meddelar sådan utbildning samt 
utbildningstillstånd och dess giltighetstid får utfärdas genom förordning av statsrådet. Trans-
port- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningsprogrammet 
för körtillstånd och innehållet i körtillståndsprovet.

11 c §

Dokument, utredningar och anmälningar i anslutning till transporter

De viktigaste uppgifterna om de farliga ämnen som transporteras ska för säkerställande av 
tillbörlig hantering samt i händelse av olyckssituationer eller tillbud finnas i transportmedlet. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om ämnesspecifika eller andra 
detaljerade undantag från denna skyldighet, om det är fråga om små mängder farliga ämnen 
och transporten kan medföra endast obetydlig fara för människor, miljön eller egendom. Av-
sändaren och transportören ska förvara de dokument som innehåller de uppgifter som avses i 
detta moment i minst tre månader efter avsändandet eller transporten. 

I fråga om en olycka eller ett allvarligt tillbud vid transport av farliga ämnen ska en anmälan 
göras till en myndighet som avses i 6 § och om vilken bestäms närmare genom förordning av 
statsrådet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om transportdokumenten 
samt olycks- och tillbudsanmälningarna. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom 
vid behov bestämmelser om

1) undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. i fråga om obetydliga olyckssituat-
ioner och tillbud,

2) beredskapsplaner för transport av radioaktiva ämnen samt strålskydds- och kvalitetssäk-
ringsprogram,
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3) andra än i 2 mom. avsedda anmälningar och utredningar om olyckssituationer och tillbud.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska de-

taljerna i transportdokument, utredningar och anmälningar.

11 d §

Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

Vid väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen som vid uppsåtligt missbruk kan medföra 
stor fara för människor, miljön eller egendom, ska de parter som deltar i transporten, såsom 
förpackaren, avsändaren, lastaren och transportören, utarbeta och uppdatera en för verksam-
heten lämplig skyddsplan. Skyddsplanen ska innehålla åtgärder och förfaranden för förhind-
rande av stöld och annat uppsåtligt missbruk av farliga ämnen. Skyddsplanen ska på begäran 
ges till den myndighet som övervakar transporterna.

Transportmedel som används för transport enligt 1 mom. ska utrustas med ändamålsenliga 
anordningar eller skyddas genom andra arrangemang för förhindrande av stöld och annat upp-
såtligt missbruk.

Farliga ämnen som avses i 1 mom. får lämnas för väg- och järnvägstransport endast till en 
transportör som har identifierats på tillbörligt sätt.

En bangård eller terminal eller ett annat motsvarande område som används för tillfällig för-
varing vid väg- och järnvägstransport av farliga ämnen ska om möjligt vara skyddat, om för-
varingen avser sådana farliga ämnen som avses i 1 mom.

De parter som deltar i lufttransport eller fartygstransport av farliga ämnen ska med lämpliga 
skyddsåtgärder förhindra stöld och annat uppsåtligt missbruk av ämnena. I fråga om skyddsåt-
gärder på fartyg, inom hamnområden och på flygplatser föreskrivs särskilt.

Närmare bestämmelser om skyddsplaner och annat tryggande av transport och tillfällig för-
varing av farliga ämnen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommu-
nikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade föreskrifter om 
de ämnen vars transport förutsätter att de deltagande parterna utarbetar en skyddsplan och att
transportmedlet säkras samt om de tekniska detaljerna för skyddsåtgärder och skyddsförplik-
telser enligt 5 mom.

12 §

Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan

Vid planeringen av och i verksamheten på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser 
och i andra terminaler ska beaktas de faror som transport och tillfällig förvaring av farliga äm-
nen medför för människor, miljön och egendom. På bangårdar, inom hamnområden, på flyg-
platser och i andra terminaler får transporteras och tillfälligt förvaras endast sådana mängder 
farliga ämnen att de inte medför särskild fara. På dessa platser ska de områden som är avsedda 
för farliga ämnen samt utrustningen på områdena också vara sådana att ämnena inte vid trans-
port eller tillfällig förvaring medför någon särskild fara. 

Om betydande mängder farliga ämnen transporteras via en hamn eller förvaras tillfälligt i 
hamnen, ska hamninnehavaren och den som utför lasthanteringstjänster i hamnen ha en upp-
daterad säkerhetsutredning. Transport- och kommunikationsverket godkänner hamnarnas sä-
kerhetsutredningar. Verket kan begränsa mängden farliga ämnen som tillfälligt får förvaras i 
hamnen och meddela andra för säkerheten nödvändiga begränsningar i fråga om tillfällig för-
varing. 
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Ett järnvägsföretag ska ha en uppdaterad säkerhetsutredning för en bangård som utsetts av 
Transport- och kommunikationsverket och genom vilken betydande mängder farliga ämnen 
transporteras. Trafikledsverket sammanställer och kompletterar en säkerhetsutredning för hela 
bangården och ser till att de funktioner som beskrivs i säkerhetsutredningen bildar en funge-
rande helhet när det gäller säkerheten. Transport- och kommunikationsverket godkänner sä-
kerhetsutredningen för hela bangården. 

Säkerhetsutredningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder och förfaranden som sä-
kerställer en säker transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt en intern räddnings-
plan. Den interna räddningsplanen ska innehålla en plan för de åtgärder som vidtas vid olyck-
or. Räddningsmyndigheterna, landskapet och tillsynsmyndigheterna ska ha tillgång till säker-
hetsutredningen. 

Närmare bestämmelser om farliga ämnen och tillfällig förvaring av dessa, om förebyggande 
av olyckor, om transport på bangårdar, inom hamnområden, på flygplatser och i andra termi-
naler och om säkerhetsutredningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det praktiska genomförandet när 
det gäller dessa frågor samt om avskiljande av transportenheter och ämnesspecifika förfaran-
den och andra tekniska detaljer.

13 a §

Förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Förpackningar och tankar som används för transport eller tillfällig förvaring av farliga äm-
nen ska tillverkas, besiktas och märkas samt användas så att de inte äventyrar någons hälsa, 
säkerhet, egendom eller miljön. Förpackningar och tankar ska uppfylla kraven i denna lag och 
i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Närmare bestämmelser om på-
visande av överensstämmelse med kraven, förvaring av de dokument som behövs för att på-
visa överensstämmelse med kraven och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av 
typgodkännanden som utfärdats för att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

Den som släpper ut på marknaden, överlåter eller tar i bruk någon annan förpackning eller 
tank än en transportabel tryckbärande anordning, för transport av farliga ämnen ska se till att 
förpackningen eller tanken uppfyller kraven enligt 1 mom. Denna skyldighet gäller dock inte 
en privatperson som tar en detaljhandelsförpackning i bruk och som använder eller har för av-
sikt att använda den för fritids- eller sportaktiviteter eller för andra personliga ändamål.

13 b §

Ekonomiska aktörers skyldigheter

Den som släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska se till att den 
tryckbärande anordningen samt konstrueringen och tillverkningen av den, liksom uppdate-
rings- och lagringssystemet för de dokument som gäller den tryckbärande anordningen upp-
fyller föreskrivna krav.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som
1) tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning för distribution eller användning,
2) vid transport tar i bruk en transportabel tryckbärande anordning vars överensstämmelse 

med kraven inte har påvisats,
3) tillverkar en transportabel tryckbärande anordning för eget bruk vid transport eller för att 

överlåta den till någon annan.

RP 61/2018 rd



781

För ekonomiska aktörer gäller utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. de skyldigheter 
som avses i kapitel 2 och 5 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. De i direk-
tivet för ägaren föreskrivna skyldigheterna gäller dock inte den som avser att använda eller 
använder transportabla tryckbärande anordningar för fritids- eller sportaktiviteter eller för 
andra personliga ändamål.

Närmare bestämmelser om märkning och om annat påvisande av överensstämmelse med 
kraven, förvaring av de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven
och om giltighetstid för och förnyande och återkallande av typgodkännanden som utfärdats för 
att påvisa överensstämmelse med kraven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare 
bestämmelser om att skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. även ska tillämpas på transportabla 
tryckbärande anordningar för fartygs- och flygtransporter får också utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de 
dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven.

13 c §

Besiktningsorgan och deras uppgifter

Besiktningsorgan som avses i denna lag är
1) TFÄ-besiktningsorgan,
2) organ för periodiska TFÄ-besiktningar,
3) besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen erkänt,
4) anmälda organ av typ A,
5) anmälda organ av typ B, och
6) besiktningstjänster under tillsyn av ett anmält organ av typ A.
Besiktningsorganen har rätt att
1) godkänna förpackningar och tankar samt utföra besiktningar och provningar av förpack-

ningar och tankar,
2) utföra andra uppgifter som krävs för att påvisa att förpackningar och tankar överens-

stämmer med kraven och de åtgärder som anknyter till detta,
3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts besiktningsorganen vid förfaranden för bedöm-

ning av överensstämmelse och förfaranden för inspektioner och kontroller enligt direktivet om 
transportabla tryckbärande anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska be-
siktningar av tryckkärl samt sköta därtill hörande övervakning.

Närmare bestämmelser om besiktningsorganens samarbete och uppgifter får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrif-
ter om de förfaranden som ska iakttas i samband med uppgifterna och om bedömningar och 
godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl och den 
övervakning som hör till dem.

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de uppgifter som besiktningsorgan som det förbinder 
sig att utföra. De besiktningsorgan som avses i 1 mom. 1–5 punkten kan dock anlita underle-
verantörer för deluppgifter som gäller påvisande av överensstämmelse med kraven, periodisk 
besiktning och andra besiktningar under förutsättning att besiktningsorganet har kommit över-
ens med uppdragsgivaren om detta. De aktörer som utför dessa uppgifter ska dock omfattas av 
besiktningsorganets ackreditering eller vara separat ackrediterade om de utför uppgifter för ett 
besiktningsorgan som måste vara ackrediterat. Om dessa aktörer är separat ackrediterade ska 
de antingen vara ackrediterade enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 som gäller prov-
nings- och kalibreringslaboratoriers kompetens och besiktningsorganet ska konstatera att de är 
oavhängiga och opartiska provningslaboratorier, så att de kan utföra provningen i enlighet 
med sin ackreditering, eller vara ackrediterade i enlighet med 13 e §. Besiktningsorganet sva-
rar för de uppgifter som utförts av underleverantörer. Närmare bestämmelser om besiktnings-
organs rätt att anlita underleverantörer får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport-
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och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av standarden 
SFS-EN ISO/IEC 17025 i enlighet med internationella förpliktelser som är bindande för Fin-
land samt Europeiska unionens rättsakter.

Besiktningsorganet ska säkerställa att underleverantören uppfyller de föreskrivna kraven för 
besiktningsorgan, med undantag av kravet på registrering i 13 e § 1 mom. 2 punkten. Besikt-
ningsorganet ska också övervaka underleverantören och anmäla till den myndighet som erkänt 
besiktningsorganet i enlighet med 13 d § om sina arrangemang för underentreprenader.

13 d §

Erkännande av besiktningsorgan

Transport- och kommunikationsverket erkänner besiktningsorgan som utför i 13 c § avsedda 
besiktningsorgansuppgifter som gäller transportabla tryckbärande anordningar. Strålsäkerhets-
centralen erkänner sådana besiktningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter gäller förpack-
ningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen och Säkerhets- och kemikalie-
verket erkänner övriga besiktningsorgan. I beslutet om erkännande anges besiktningsorganets 
uppgifter samt fastställs omfattningen av den tillsyn som ska utövas över besiktningsorganet 
och arrangemang som gäller tillsynen. I beslutet kan också uppställas andra sådana krav, be-
gränsningar och villkor i fråga om organets verksamhet som säkerställer att uppgifterna utförs 
på behörigt sätt.

Uppgifter enligt 13 c § 2 mom. som krävs för att påvisa att de förpackningar och tankar som 
används vid transporter enligt 6 § 2 mom. vilka utförs under kontroll av försvarsmakten över-
ensstämmer med kraven, kan utföras även av en sådan militär inrättning eller militärmyndig-
het som huvudstaben har erkänt. Ett sådant besiktningsorgan ska i tillämpliga delar uppfylla 
de krav som i denna lag ställs på besiktningsorgan, och i fråga om det iakttas även i övrigt i 
tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om besiktningsorgan.

Erkännande av ett besiktningsorgan söks skriftligen hos den myndighet till vars behörighet 
erkännandet hör. Närmare bestämmelser om ansökan om erkännande får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

13 e §

Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav på verksamheten hos olika typer av besiktningsor-
gan som anges i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller bedömning av överensstäm-
melse. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning 
av standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 i enlighet med internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland samt Europeiska unionens rättsakter. För att ett besiktningsorgan ska erkän-
nas förutsätts dessutom att

1) organet är pålitligt,
2) organet är en i Finland registrerad juridisk person,
3) övrig verksamhet som organet bedriver är avskild från besiktningsorgansverksamheten,
4) organet kan utföra de provningar och besiktningar som förutsätts av besiktningsorgans-

verksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,
5) organets verksamhet är ordnad så att verksamheten i rimlig mån är möjlig att övervaka,
6) organet har ett pålitligt och ändamålsenligt uppdaterings- och lagringssystem för de do-

kument som anknyter till besiktningsorgansuppgifterna.
För att påvisa att de krav som anges i 1 mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan som utför 

bedömningar av överensstämmelse, förnyade bedömningar och besiktningar av transportabla 
tryckbärande anordningar vara ackrediterad av Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
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ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) som ett besiktningsorgan av typ A eller B enligt 
den standard som avses i 1 mom.

Besiktningsorganet ska anmäla ändringar i förutsättningarna för erkännande till den myn-
dighet som har i uppgift att erkänna besiktningsorganet i fråga.

Genom förordning av statsrådet bestäms om påvisande av att förutsättningarna för erkän-
nande uppfylls för andra besiktningsorgan än de som avses i 2 mom., om besiktningsorgans-
verksamhet som utförs före den ackreditering som avses i 2 mom. och om ansökan om erkän-
nande. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om förutsätt-
ningarna för erkännande av besiktningsorgan.

14 a §

Allmänna transportbegränsningar

Farliga ämnen får inte transporteras om transporten, på grund av att ämnet har en sådan 
egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten, medför sådan fara för människor, miljön eller 
egendom som inte kan förebyggas genom förpacknings- eller lastningsåtgärder eller andra 
specialåtgärder.

För transport av radioaktiva ämnen och andra farliga ämnen ska ett transportgodkännande 
eller dispens skaffas på förhand, om transporten medför allvarlig fara för människor, miljön 
eller egendom. I beslutet om transportgodkännande och dispens kan sådana villkor ställas för 
transporten eller det ämne som transporteras vilka syftar till att trygga en säker transport. Ge-
nom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om transportgodkännande och transportdis-
pens samt om sökande av dessa och de villkor som kan fogas till besluten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare ämnesspecifika eller i övrigt de-
taljerade föreskrifter om ämnen som avses i 1 mom. och som inte får transporteras, om ämnen 
som avses i 2 mom. och som kräver transportgodkännande eller dispens, samt om de tekniska 
detaljerna för ansökan om godkännande eller dispens liksom även om andra tekniska detaljer 
om transportbegränsningar enligt 1 och 2 mom.

14 b §

Regionala transportbegränsningar

På motiverad framställning av kommunen kan Transport- och kommunikationsverket be-
gränsa transport av farliga ämnen inom ett område, på en väg eller på en vägsträcka, om trans-
porten kan medföra betydande fara för människor, miljön eller egendom. När begränsningen 
ställs upp ska det ses till att möjligheterna att transportera farliga ämnen inte inskränks mer än 
vad som behövs för att avvärja den fara transporterna medför. Kommunen ska informera om 
de begränsningar som gäller dess område.

Transport- och kommunikationsverket kan på framställning av en väg-, gatu- eller banhål-
lare begränsa väg- och järnvägstransport av farliga ämnen i vissa tunnlar som väg-, gatu- eller 
banhållaren administrerar, om transporten kan medföra betydande fara för människor, miljön 
eller egendom. Begränsningen ska grunda sig på en av sökanden inlämnad bedömning av ris-
kerna i fråga om tunneln som ska ha utförts av ett organ som är oberoende av sökanden. I be-
dömningen ska åtminstone de faktorer som inverkar på säkerheten beaktas, såsom de ämnen 
som transporteras samt tunnelns konstruktion och utrustning. Dessutom ska de alternativa 
transportrutterna beaktas. Transport- och kommunikationsverket kan förena begränsningen 
med villkor genom vilka en säker transport tryggas. Sökanden ska informera om begränsning-
ar som avser det område som sökanden administrerar.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om riskbedömning-
ar, ämnesgrupper som omfattas av transportbegränsningar, genomförandet av begränsningar 
och andra omständigheter i anslutning till transportbegränsningar som avses i 1 och 2 mom.

17 a §

Handräckning

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet ska vid behov lämna de tillsynsmyndigheter 
som avses i 6 § handräckning för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den iakttas och för verkställigheten av dem.

20 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som den som håller körtillståndsprov har fattat med stöd av denna 
lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den får begäras hos Transport- och 
kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), om inte nå-
got annat bestäms på något annat ställe i lag.

Om ett besiktningsorgan förvägrar styrkande eller något annat säkerställande av att en för-
packning eller tank överensstämmer med kraven, får omprövning av beslutet begäras hos be-
siktningsorganet på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Närmare bestämmelser om det 
förfarande som besiktningsorganet ska iaktta vid behandlingen av en begäran om omprövning 
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Omprövning av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-
godkännande och TFÄ-besiktning eller som den som beviljat enskilt godkännande har fattat i 
ett ärende som gäller TFÄ-godkännande eller som en i 7 d § avsedd innehavare av vidareut-
bildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Transport- och kommuni-
kationsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om inte något annat bestäms på 
något annat ställe i lag.

23 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sekretess-
belagda uppgifter som erhållits i samband med utförandet av uppgifter som avses i denna lag 
utlämnas till

1) åklagar- och polismyndigheterna för förebyggande och utredning av brott,
2) andra tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan som avses i denna lag för utförande av de 

uppgifter som ankommer på dem,
3) utländska tillsynsmyndigheter och besiktningsorgan som utför uppgifter i samband med 

transport av farliga ämnen samt till internationella organ för utförande av dessa uppgifter.
Uppgifter som avses i 1 mom. får utan hinder av sekretessbestämmelserna dessutom lämnas 

ut till behöriga utländska myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana 
förpliktelser som fastställs i rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller 
av vägtransporter av farligt gods eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet kan be en annan stats behöriga myndighet 
vidta åtgärder som avses i artikel 7.2 andra stycket i det direktiv som avses i 2 mom. eller 
motsvarande åtgärder som baserar sig på ett internationellt avtal som är bindande för Finland.
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23 a §

Undantag

När det gäller andra förpackningar och tankar än förpackningar och tankar avsedda för 
transport av radioaktiva ämnen kan Säkerhets- och kemikalieverket i enskilda fall på ansökan 
för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som verket anser behövliga bevilja 
undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Vid transport av radioaktiva ämnen kan Strålsäkerhetscentralen i enskilda fall på ansökan 
för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som den anser nödvändiga bevilja 
undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Transport- och kommunikationsverket kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. för 
att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som det anser behövliga bevilja undan-
tag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Undantag enligt 1–3 mom. kan beviljas endast om det finns särskilt tvingande skäl till det el-
ler om iakttagandet av bestämmelserna eller föreskrifterna medför avsevärd olägenhet. Bevil-
jande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat 
sätt.

23 b §

Myndigheternas rätt att få uppgifter

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att för forsk-
ning och statistikföring som gäller riskhantering få uppgifter om de farliga ämnen som sänts, 
transporterats och tagits emot och om ämnenas transportrutter av dem som sänt, transporterat 
och tagit emot dem. Uppgifterna kan trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till räddnings-
och trafikledsmyndigheterna för räddningsverksamhet och trafikledshållning.

24 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana tekniska 
detaljer i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen som gäller klassifi-
cering och märkning samt tillverkning, konstruktion, besiktning, märkning, användning och 
godkännande av tankar och förpackningar samt transport-, lastnings- och hanteringssäkerhet.

Transport- och kommunikationsverket får dessutom meddela närmare föreskrifter om trans-
port av farliga ämnen i terräng och i skärgårdstrafik.

Genom förordning av försvarsministeriet kan bestämmelser som avviker från de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag utfärdas om sådana transporter av far-
liga ämnen på väg, i luften, till havs och på inre vattenvägar som utförs under kontroll av för-
svarsmakten, och genom beslut av försvarsministeriet kan bestämmelser som gäller enskilda 
fall utfärdas. När transporten sker med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfartyg eller när 
det är fråga om försvarsmaktens andra interna transporter på väg, i luften, till havs eller på inre 
vattenvägar, har huvudstaben enligt vad som närmare bestäms genom förordning av försvars-
ministeriet rätt att utfärda föreskrifter som avviker från de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av denna lag.
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Gränsbevakningsväsendet har rätt att i fråga om transport av farliga ämnen med Gränsbe-
vakningsväsendets fartyg eller luftfartyg utfärda bestämmelser som avviker från de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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78.

Lag

om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om varningsmeddelanden (466/2012) 5 § som följer:

5 §

Behöriga myndigheter

Varningsmeddelanden får utfärdas av
1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § i räddningslagen (379/2011),
2) polisinrättningar,
3) gränsbevakningsmyndigheter som avses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsendets för-

valtning (577/2005),
4) Nödcentralsverket,
5) Polisstyrelsen,
6) riksomfattande enheter under Polisstyrelsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen 

(110/1992),
7) Strålsäkerhetscentralen,
8) Meteorologiska institutet,
9) Trafikledsverket,
10) Transport- och kommunikationsverket,
11) Livsmedelssäkerhetsverket,
12) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,
13) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,
14) ett ministerium.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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79.

Lag

om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 2, 10, 

12, 12 a, 16, 17, 29–38, 42, 42 a, 43–45, 45 a, 46, 47, 49 och 49 a §, 
av dem 2, 16, 29–38, 42, 42 a, 45 a, 46, 47, 49 och 49 a §sådana de lyder i lag 533/2016, 10 

§ sådan den lyder i lagarna 533/2016 och 816/2017, 12 a § sådan den lyder i lag 139/2015, 17 
§ sådan den lyder i lagarna 139/2015, 533/2016 och 816/2017, 43 och 45 § sådana de lyder 
delvis ändrade i lag 533/2016, 44 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 664/2012 och 
533/2016 samt 47 § sådan den lyder i lagarna 533/2016 och 816/2017, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) stark autentisering identifiering av en person, av en juridisk person eller av en fysisk per-

son som företräder en juridisk person och verifiering av identifikatorns autenticitet och riktig-
het genom tillämpning av en elektronisk metod som motsvarar tillitsnivån väsentlig enligt ar-
tikel 8.2 b i EU:s förordning om elektronisk identifiering eller tillitsnivån hög enligt artikel 8.2 
c i den förordningen,

2) identifieringsverktyg ett sådant medel för elektronisk identifiering som avses i artikel 3.2 i 
EU:s förordning om elektronisk identifiering,

3) leverantör av identifieringstjänster en leverantör av tjänster för identifieringsförmedling 
eller en leverantör av identifieringsverktyg,

4) leverantör av identifieringsverktyg en tjänsteleverantör som tillhandahåller eller ger ut 
identifieringsverktyg för stark autentisering till allmänheten samt tillhandahåller sitt identifie-
ringsverktyg till leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling för förmedling i förtroen-
denätet,

5) leverantör av tjänster för identifieringsförmedling en tjänsteleverantör som förmedlar 
identifieringstransaktioner baserade på stark autentisering till en part som förlitar sig på en 
elektronisk identifiering,

6) innehavare av identifieringsverktyg en fysisk eller juridisk person som enligt avtal har fått 
ett identifieringsverktyg av en leverantör av identifieringstjänster,

7) inledande identifiering verifiering av identiteten hos den som ansöker om ett identifie-
ringsverktyg, när verifieringen sker i samband med att verktyget skaffas, 

8) certifikat ett intyg i elektronisk form som verifierar identiteten eller verifierar identiteten 
och kopplar ihop autentiseringsuppgifter för en betrodd tjänst med en användare av tjänsten 
och som kan användas vid stark autentisering och betrodda tjänster,

9) certifikatutfärdare en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller allmänheten certifi-
kat,

10) förtroendenätet de leverantörer av identifieringstjänster som har gjort en anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket,

11) organ för bedömning av överensstämmelse ett av Transport- och kommunikationsverket 
godkänt organ enligt artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
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765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av pro-
dukter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, som är ackrediterat i enlighet med den 
förordningen.

Termerna elektronisk underskrift, betrodd tjänst, avancerad elektronisk underskrift, system 
för elektronisk identifiering och förlitande part har i denna lag samma betydelse som i artikel 
3 i EU:s förordning om elektronisk identifiering.

10 §

Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla att verksamheten inleds

En leverantör av identifieringstjänster som är etablerad i Finland ska innan verksamheten in-
leds göra en skriftlig anmälan till Transport- och kommunikationsverket. Anmälan kan också 
göras av en sådan sammanslutning av leverantörer av identifieringstjänster som administrerar 
en tjänst som ska betraktas som en enda identifieringstjänst.

Anmälan ska innehålla
1) tjänsteleverantörens namn,
2) tjänsteleverantörens fullständiga kontaktuppgifter,
3) uppgifter om de tjänster som tillhandahålls,
4) utredning om att kraven i 8, 8 a, 9, 13 och 14 § uppfylls med avseende på sökanden och 

sökandens verksamhet,
5) en inspektionsberättelse om oberoende bedömning i enlighet med 29 § utarbetad av ett 

organ för bedömning av överensstämmelse, något annat utomstående bedömningsorgan eller 
ett internt kontrollorgan, 

6) övriga uppgifter som behövs för tillsynen.
Leverantören av identifieringstjänster ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Transport-

och kommunikationsverket om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. Anmälan ska 
också göras när verksamheten avslutas eller funktionerna överförs till en annan tjänsteleveran-
tör.

12 §

Register över leverantörer av identifieringstjänster

Transport- och kommunikationsverket ska föra ett offentligt register över de leverantörer av 
identifieringstjänster som har gjort en anmälan enligt 10 § och om de tjänster som de tillhan-
dahåller.

Efter det att anmälan enligt 10 § har inkommit ska Transport- och kommunikationsverket 
förbjuda en tjänsteleverantör att tillhandahålla sina tjänster som stark autentisering, om tjäns-
terna eller tjänsteleverantören inte uppfyller kraven i detta kapitel. Om bristfälligheten kan an-
ses vara endast ringa, kan Transport- och kommunikationsverket uppmana tjänsteleverantören 
att avhjälpa bristfälligheten inom en utsatt tid.

12 a §

Nätverk för leverantörer av identifieringstjänster

När en leverantör av identifieringstjänster gör en anmälan till Transport- och kommunikat-
ionsverket enligt 10 § ansluter sig leverantören av identifieringstjänster till förtroendenätet.

En leverantör av identifieringstjänster som hör till förtroendenätet ska iaktta en sådan admi-
nistrativ praxis som säkerställer att de tjänster som tillhandahålls av leverantörer av identifie-
ringstjänster och av leverantörer av elektroniska tjänster som använder dessa identifierings-
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tjänster är kompatibla samt erbjuda tekniska gränssnitt som skapar förutsättningar för verk-
samheten mellan aktörerna som tillhandahåller identifieringstjänster och aktörerna som an-
vänder tjänsterna.

När en leverantör av elektroniska identifieringstjänster skickar en uppgift som gäller ett 
elektroniskt identifieringsverktyg till en annan leverantör av elektroniska identifieringstjänster 
för vidareförmedling, ska det för den förmedlade identifieringsuppgiften betalas en ersättning 
till den som skickat uppgiften. Ersättningen som tas ut för en förmedlad identifieringsuppgift 
får uppgå till högst 10 cent. Nivån på ersättningen ska bedömas årligen.

Leverantörerna av identifieringstjänster svarar i samarbete för att de tekniska gränssnitten 
och den administrativa praxisen är kompatibla.

Närmare bestämmelser om förtroendenätets administrativa praxis, tekniska gränssnitt och 
administrativa ansvar utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §

Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som riktas 
mot verksamheten eller skyddet av uppgifter

En leverantör av identifieringstjänster ska trots sekretessbestämmelserna utan ogrundat 
dröjsmål anmäla betydande hot och störningar som riktas mot tjänsternas funktion, informat-
ionssäkerheten eller användningen av en elektronisk identitet till de tjänsternas förlitande par-
ter, till innehavarna av identifieringsverktyg, till övriga avtalsparter i förtroendenätet och till 
Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket får för anmäla-
rens räkning på teknisk väg förmedla uppgifterna mellan parterna i förtroendenätet trots vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Om hotet eller störningen är riktat mot skydd av uppgifter som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), ska leverantören av identifieringstjänster 
även underrätta dataombudsmannen om saken.

I en anmälan enligt 1 mom. ska det redogöras för de åtgärder som olika aktörer har tillgång 
till för att avvärja hot eller störningar samt de beräknade kostnaderna för åtgärderna.

En leverantör av identifieringstjänster får använda sådana uppgifter om en annan leverantör 
av identifieringstjänster som den fått med stöd av denna paragraf endast för att skapa bered-
skap för de hot och störningar som avses i denna paragraf samt för att utreda störningssituat-
ioner. Hos en leverantör av identifieringstjänster får uppgifterna behandlas endast av den per-
sonal som nödvändigt behöver uppgifterna i sitt arbete. Uppgifterna ska också annars behand-
las så att affärshemligheter som tillhör en annan leverantör av identifieringstjänster inte röjs.

En leverantör av identifieringstjänster som genom att handla i strid med 4 mom. vållar en 
annan leverantör av identifieringstjänster skada är skyldig att ersätta skadan.

17 §

Identifiering av en fysisk person som ansöker om ett identifieringsverktyg

Vid inledande identifiering ska identifieringen av en fysisk person göras personligen eller 
elektroniskt på ett sådant sätt att de krav uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig eller hög 
enligt avsnitt 2.1.2 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. 
Kontrollen av en persons identitet kan grunda sig på en identitetshandling som utfärdats av en 
myndighet eller ett sådant identifieringsverktyg för stark autentisering som avses i denna lag. 
Kontrollen av identiteten kan dessutom grunda sig på ett förfarande som en offentlig eller pri-
vat aktör tidigare och i annat syfte än för beviljande av ett identifieringsverktyg för stark au-
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tentisering har använt sig av och som Transport- och kommunikationsverket godkänner utifrån 
de bestämmelser som gäller förfarandet och utifrån myndighetstillsynen eller utifrån en be-
kräftelse av ett i 28 § 1 punkten avsett organ för bedömning av överensstämmelse.

Dokument som godkänns vid inledande identifiering, när identifieringen endast sker utifrån 
en identitetshandling som utfärdats av en myndighet, är ett giltigt pass eller identitetskort som 
har utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, i Schweiz eller i San Marino. En leverantör av identifieringsverktyg som så önskar kan 
också vid kontrollen av identiteten använda ett giltigt pass som har utfärdats av en myndighet i 
någon annan stat.

Om identiteten hos den som ansöker om ett identifieringsverktyg inte kan verifieras på ett 
tillförlitligt sätt, ska polisen utföra den inledande identifiering som gäller ansökan. De kostna-
der som polisens inledande identifiering orsakar den som ansöker om ett identifieringsverktyg 
är en offentligrättslig prestation. Bestämmelser om avgiften för en sådan prestation finns i la-
gen om grunderna för avgifter till staten.

Med hjälp av ett befintligt verktyg för stark autentisering ska det kunna ansökas om ett mot-
svarande elektroniskt identifieringsverktyg. Den leverantör av tjänster för stark autentisering 
som litar på en tidigare identifiering bär ansvaret i förhållande till den skadelidande om identi-
fieringen är felaktig.

När en leverantör av identifieringsverktyg skickar en uppgift om den inledande identifiering 
som leverantören gjort till en annan leverantör av identifieringsverktyg för att denna ska 
kunna bevilja ett elektroniskt identifieringsverktyg, får leverantören ta ut en rättvis och skälig 
ersättning.

Den rättvisa och skäliga ersättningen baserar sig på medianen av de priser på uppgifter om 
inledande identifiering som de leverantörer av identifieringsverktyg som är verksamma i Fin-
land har tagit ut.

Transport- och kommunikationsverket meddelar ett beslut om maximinivån på den rättvisa 
och skäliga ersättning som avses i 6 mom. med en cents noggrannhet så att den årligen sjunker
med 25 procent, men ändå uppgår till minst 35 cent och högst 5 euro.

29 §

Bedömning av överensstämmelse hos en elektronisk identifieringstjänst

En leverantör av identifieringstjänster ska regelbundet låta ett sådant bedömningsorgan som 
nämns i 28 § bedöma om identifieringstjänsten uppfyller kraven på interoperabilitet, informat-
ionssäkerhet, dataskydd och annan tillförlitlighet enligt denna lag.

Bestämmelser om bedömning av överensstämmelse hos system för elektronisk identifiering 
som ska anmälas till Europeiska kommissionen finns i EU:s förordning om elektronisk identi-
fiering och i förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela närmare före-
skrifter om bedömningsgrunderna vid bedömningen av överensstämmelsen hos en identifie-
ringstjänst finns i 42 §. Som bedömningsgrund kan Transport- och kommunikationsverket ut-
över de författningar och rättsakter som avses i 1 och 2 mom. fastställa bestämmelser eller 
riktlinjer som antagits av Europeiska unionen eller något annat internationellt organ, publice-
rade och generellt eller regionalt tillämpade anvisningar för informationssäkerhet samt datasä-
kerhetsstandarder eller förfaranden som används allmänt.

30 §

Bedömning av överensstämmelse hos den nationella noden för elektronisk identifiering
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Överensstämmelse hos det nationella gränssnitt som hör till EU:s interoperabilitetsramverk 
för elektronisk identifiering (den nationella noden) ska påvisas genom en bedömning som görs 
av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller ett annat utomstående bedömningsor-
gan.

Bestämmelser om kraven på den nationella noden finns i kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2015/1501 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster 
för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Bestämmelser om Transport- och kom-
munikationsverkets rätt att meddela närmare föreskrifter om bedömningsgrunderna vid be-
dömningen av överensstämmelse hos den nationella noden finns i 42 §.

31 §

Inspektionsberättelse

En leverantör av identifieringstjänster och Befolkningsregistercentralen ska över bedöm-
ningen av överensstämmelse låta utarbeta en inspektionsberättelse som lämnas in till Trans-
port- och kommunikationsverket.

Inspektionsberättelsen är i kraft den tid som anges i den standard som användes vid bedöm-
ningen, dock högst i 2 år.

32 §

Fastställande av överensstämmelse hos betrodda tjänster

Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inspektera en kvalificerad tillhandahål-
lare av betrodda tjänster och överensstämmelsen hos en kvalificerad betrodd tjänst med iaktta-
gande av bestämmelserna i EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela närmare före-
skrifter om bedömningsgrunderna vid bedömningen av överensstämmelse finns i 42 §. Som 
bedömningsgrund kan Transport- och kommunikationsverket fastställa bestämmelser eller 
riktlinjer som antagits av Europeiska unionen eller något annat internationellt organ, publice-
rade och generellt eller regionalt tillämpade anvisningar för informationssäkerhet samt datasä-
kerhetsstandarder eller förfaranden som används allmänt.

33 §

Allmänna krav på bedömningsorgan

De bedömningsorgan som nämns i 28 § omfattas av följande kompetenskrav:
1) organet ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av bedömningsobjektet,
2) organets personal ska ha god teknisk och yrkesinriktad utbildning samt tillräckligt omfat-

tande erfarenhet av de uppgifter som ingår i bedömningsverksamheten,
3) organet ska förfoga över den utrustning och de lokaler, redskap och system som behövs 

för bedömningsverksamheten,
4) organet ska ha ändamålsenliga riktlinjer för verksamheten och uppföljningen av den.
Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela närmare före-

skrifter om de krav som anges i 1 mom. finns i 42 §.
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska visa att kraven i 1 mom. 1–3 punkten är 

uppfyllda genom en ackreditering beviljad av den nationella ackrediteringsenheten med iakt-
tagande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om 
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
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hävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos 
tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

En leverantör av identifieringstjänster ska i den anmälan som avses i 10 § lämna en redogö-
relse för att ett annat utomstående bedömningsorgan eller ett internt kontrollorgan som bedömt 
dess överensstämmelse uppfyller kraven enligt 1 mom. Att kraven i 1 mom. 1–3 punkten är 
uppfyllda ska visas genom en ackreditering enligt 3 mom. eller genom ett annat oberoende 
förfarande som grundar sig på en allmänt använd standard. 

En ackreditering som beviljas av en utländsk ackrediteringsenhet motsvarar ett ackredite-
ringsbeslut enligt 3 och 4 mom.

34 §

Godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstämmelse godkänns av Transport- och kommunikations-
verket. Ett organ kan godkännas för viss tid, om det finns särskilda skäl till detta. Transport-
och kommunikationsverket kan förena ett beslut om godkännande med begränsningar och 
villkor rörande organets kompetensområde, tillsynen över organet och organets verksamhet.

35 §

Ansökan om att bli organ för bedömning av överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstämmelse godkänns efter ansökan. Ansökan ska innehålla 
sådana uppgifter om sökanden och sökandens verksamhet utifrån vilka det kan avgöras om 
kraven i 33 § är uppfyllda.

När Transport- och kommunikationsverket behandlar en ansökan kan verket skaffa utlåtan-
den samt anlita utomstående experter för att bedöma ansökan och de uppgifter som ges i ansö-
kan.

36 §

Certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter eller 
kvalificerade elektroniska stämplar

Transport- och kommunikationsverket får efter ansökan utse offentliga eller privata certi-
fieringsorgan enligt artiklarna 30 och 39.2 i EU:s förordning om elektronisk identifiering som 
har i uppgift att certifiera anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter 
eller kvalificerade elektroniska stämplar. Certifieringsorganet kan utses för viss tid. I sin ansö-
kan ska certifieringsorganet ange de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket be-
gär och som behövs för behandlingen av ansökan.

Certifieringsorganet ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av tillverkarna av an-
ordningar för skapande av elektroniska underskrifter eller elektroniska stämplar. Organet ska 
ha en ansvarsförsäkring som är tillräcklig med hänsyn till verksamhetens omfattning, eller nå-
got annat motsvarande arrangemang, och det ska ha tillgång till en tillräckligt stor yrkeskunnig 
personal och de system, den utrustning och de redskap som behövs för verksamheten.

37 §

Verksamheten vid organ för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan 
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Ett organ för bedömning av överensstämmelse och ett certifieringsorgan får i sitt uppdrag 
anlita personer som inte hör till organisationen. Organen ansvarar också för det arbete som ut-
förts av personer de anlitat.

Organ för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan ska följa bestämmelserna 
i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) 
och samiska språklagen (1086/2003) när de utför offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 
denna lag. På personalen vid organ för bedömning av överensstämmelse och vid certifierings-
organ och vid dotterbolag och underentreprenörer som anlitas av sådana organ tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när den sköter uppgifter som avses i denna para-
graf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Organ för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan ska underrätta Transport-
och kommunikationsverket om varje ändring som har betydelse för uppfyllandet av villkoren
för att godkännas eller utses.

38 §

Återkallande av godkännande som organ för bedömning av överensstämmelse eller utseende 
till certifieringsorgan

Om Transport- och kommunikationsverket konstaterar att ett organ för bedömning av över-
ensstämmelse eller ett certifieringsorgan inte uppfyller föreskrivna villkor eller att organet i 
väsentlig grad handlar i strid med gällande bestämmelser, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket sätta ut en tillräcklig tidsfrist inom vilken saken ska rättas till.

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett beslut att godkänna ett bedömnings-
organ eller utse ett certifieringsorgan om organet inte har korrigerat sin verksamhet inom den 
tid som satts ut enligt 1 mom. och det är fråga om en väsentlig förseelse eller försummelse.

42 §

Allmän styrning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter 

Kommunikationsministeriet svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av stark 
autentisering och betrodda tjänster.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om
1) kraven enligt 8 § 1 mom. 4 och 5 punkten på säkerhet och tillförlitlighet hos identifie-

ringssystemet, 
2) innehållet i de uppgifter som ska anmälas enligt 10 § och inlämnandet av dem till Trans-

port- och kommunikationsverket, 
3) egenskaperna enligt 12 a § 2 mom. hos förtroendenätets gränssnitt, 
4) när störningar som avses i 16 § är betydande och om innehållet i anmälningar enligt 16 § 

1 mom. samt anmälningarnas form och inlämnandet av dem,
5) grunderna för bedömningen enligt 29, 30 och 32 § av överensstämmelsen hos en identifi-

eringstjänst, en betrodd tjänst och den nationella noden,
6) kompetenskraven enligt 33 § för organ för bedömning av överensstämmelse med beak-

tande av vad som föreskrivs i EU:s förordning om elektronisk identifiering,
7) de uppgifter som ska ingå i en ansökan enligt 35 § och inlämnandet av dem till Transport-

och kommunikationsverket,
8) de krav som ställs på certifieringsorgan som avses i 36 §, förfarandet vid certifiering och 

kraven på anordningar för skapande av elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar 
med beaktande av vad som föreskrivs i EU:s förordning om elektronisk identifiering.
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42 a §

Transport- och kommunikationsverkets uppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med EU:s förordning om elektronisk 
identifiering

1) delta i samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater i det interoperabilitetsram-
verk för elektronisk identifiering som avses i artikel 12 i förordningen och i det samarbetsnät-
verk som upprättats för detta ändamål,

2) anmäla system för elektronisk identifiering till Europeiska kommissionen i enlighet med 
artiklarna 7–10 i förordningen,

3) vara tillsynsorgan enligt artikel 17 i förordningen och sköta tillsynsorganets uppgifter en-
ligt förordningen,

4) i enlighet med artikel 22 i förordningen föra och publicera förteckningar över kvalifice-
rade tillhandahållare av betrodda tjänster i Finland och över de kvalificerade betrodda tjänster 
som dessa tillhandahåller.

Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte avtalsförhållanden mel-
lan parter eller frågor om ersättningsskyldighet.

43 §

Rätt till information

När Transport- och kommunikationsverket fullgör sina uppgifter enligt denna lag har verket 
trots sekretessbestämmelserna rätt att få den information som behövs för skötseln av uppgif-
terna av dem vars rättigheter och skyldigheter denna lag gäller och av dem som handlar för 
dessas räkning.

Dataombudsmannen har i sitt uppdrag rätt att få information enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (nedan den allmänna dataskyddsförordningen).

44 §

Myndighetssamarbete och rätt att lämna information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Trans-
port- och kommunikationsverket och dataombudsmannen trots sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att lämna Finansinspektionen och 
Konkurrens- och konsumentverket den information som de behöver för skötseln av sina upp-
gifter. Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket har motsvarande rätt att 
trots sekretessbestämmelserna lämna Transport- och kommunikationsverket och dataom-
budsmannen de uppgifter som behövs för skötseln av deras uppgifter enligt denna lag.

När Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen utför uppgifter enligt 
denna lag ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt med Finansinspektionen och Konkur-
rens- och konsumentverket samt med varandra.

45 §

Administrativa tvångsmedel
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Transport- och kommunikationsverket kan ge en anmärkning till den som bryter mot denna 
lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd 
av den, eller mot EU:s förordning om elektronisk identifiering eller bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av den, samt ålägga denne att avhjälpa felet eller försummelsen inom skälig 
tid. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten kommer att avbrytas helt 
eller delvis eller att den försummade åtgärden kommer att vidtas på den försumliges bekost-
nad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen 
(1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas av statens 
medel och indrivs hos den försumlige på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007).

45 a §

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som gäller EU:s förordning om elektronisk identifiering, 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, 
eller en störning i datasäkerheten, omedelbart och i väsentlig grad äventyrar tillförlitligheten 
hos en identifieringstjänst eller betrodd tjänst, får Transport- och kommunikationsverket om-
gående besluta om behövliga interimistiska åtgärder oberoende av den tidsfrist som avses i 45 
§.

Transport- och kommunikationsverket ska innan det beslutar om interimistiska åtgärder ge 
den som är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas så snabbt 
som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Som interimistisk åtgärd kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda eller avbryta
1) tillhandahållandet av en identifieringsmetod som stark autentisering,
2) tillhandahållandet av en sådan kvalificerad betrodd tjänst som avses i artikel 3.17 i EU:s 

förordning om elektronisk identifiering,
3) tillhandahållandet av ett system för elektronisk identifiering som anmälts enligt artikel 9.1 

i EU:s förordning om elektronisk identifiering,
4) tillhandahållandet av autentisering enligt artikel 7 f i EU:s förordning om elektronisk 

identifiering.
De interimistiska åtgärderna kan vara i kraft i högst tre månader. Beslut om interimistiska 

åtgärder får överklagas separat, på samma sätt som beslut som avses i 45 § 1 mom.

46 §

Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har rätt att utföra inspektioner av leverantörer av 
identifieringstjänster och av leverantörernas tjänster, av organ för bedömning av överens-
stämmelse som avses i 28 §, av certifieringsorgan enligt 36 § för anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar och dessa organs verksam-
het, av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat samt av tillhandahållare 
av betrodda tjänster och deras tjänster. En inspektion kan genomföras för att övervaka fullgö-
randet av skyldigheter enligt denna lag och EU:s förordning om elektronisk identifiering samt 
bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dem. 
Bestämmelser om inspektioner finns i 39 § i förvaltningslagen.

Transport- och kommunikationsverket förordnar en inspektör att utföra de inspektioner som 
avses i 1 mom. Den som utför inspektionen har rätt att hos en leverantör av identifieringstjäns-
ter, hos en certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat och hos en tillhanda-
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hållare av betrodda tjänster samt hos personer som dessa anlitar granska sådan maskinvara och 
programvara som kan vara av betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de 
bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Leverantörer av identifieringstjänster, certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade 
certifikat, tillhandahållare av betrodda tjänster och de personer som dessa anlitar ska för in-
spektionen ge en inspektör som avses i 2 mom. tillträde till alla andra utrymmen än sådana 
som används för boende av permanent natur.

Dataombudsmannen har vid fullgörandet av sina uppgifter den rätt att utföra inspektioner 
som anges i den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ( / ).

47 §

Avgifter till Transport- och kommunikationsverket

När en leverantör av identifieringstjänster eller en sammanslutning av tjänsteleverantörer 
som har gjort en anmälan enligt 10 § registreras första gången ska den betala Transport- och 
kommunikationsverket en registreringsavgift på 5 000 euro. Leverantören av identifierings-
tjänster eller sammanslutningen ska dessutom betala Transport- och kommunikationsverket en 
årlig tillsynsavgift på sammanlagt 14 000 euro för tillsynen över alla de identifieringstjänster 
som leverantören eller sammanslutningen tillhandahåller. 

En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster som gjort en anmälan enligt artikel 21 i 
EU:s förordning om elektronisk identifiering och en certifikatutfärdare som tillhandahåller 
kvalificerade betrodda tjänster ska betala Transport- och kommunikationsverket en registre-
ringsavgift på 5 000 euro för varje betrodd tjänst de tillhandahåller. Dessutom ska de betala 
Transport- och kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 14 000 euro för den första 
kvalificerade betrodda tjänst som de tillhandahåller och en årlig tillsynsavgift på 9 000 euro 
för varje därpå följande kvalificerade betrodda tjänst som de tillhandahåller. Om en certifikat-
utfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster även gör en anmälan enligt 10 §, ska certifikat-
utfärdaren dessutom betala den registreringsavgift som anges i 1 mom.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som godkänts enligt 34 § ska betala Trans-
port- och kommunikationsverket en utnämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom ska organet 
betala Transport- och kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 15 000 euro.

Ett certifieringsorgan som utsetts enligt 36 § ska betala Transport- och kommunikationsver-
ket en utnämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom ska organet betala Transport- och kommu-
nikationsverket en årlig tillsynsavgift på 15 000 euro.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgiften täcker Transport- och kom-
munikationsverkets kostnader för att utföra uppgifterna enligt denna lag, med undantag för de 
uppgifter som avses i 46 § 1 mom. Tillsynsavgiften ska betalas till fullt belopp också under 
det första verksamhetsåret, även om verksamheten inleds under året. Tillsynsavgiften återbeta-
las inte, även om tjänsteleverantören upphör med sin verksamhet under året.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgiften påförs av Transport- och 
kommunikationsverket och avgifterna är direkt utsökbara. I Transport- och kommunikations-
verkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas i enlighet med 49 § 1 mom. Närmare 
bestämmelser om verkställigheten av avgifterna får utfärdas genom förordning av kommuni-
kationsministeriet.

Bestämmelser om indrivning av registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgif-
ten finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Om avgifterna inte betalas senast på 
förfallodagen, tas årlig dröjsmålsränta ut på det obetalda beloppet enligt den räntesats som av-
ses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en 
dröjsmålsavgift på fem euro om dröjsmålsräntan är mindre än detta belopp.

För en inspektion som avses i 46 § 1 mom. tas kostnaderna för inspektionen ut av föremålet 
för inspektionen med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten.
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49 §

Sökande av ändring i myndighetsbeslut

Omprövning av ett beslut som fattats av Transport- och kommunikationsverket om en avgift 
som ska betalas till Transport- och kommunikationsverket enligt 47 § får begäras på det sätt 
som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om 
omprövning samt andra beslut av Transport- och kommunikationsverket än sådana som avses 
i 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av ett beslut om att god-
känna ett organ för bedömning av överensstämmelse eller om att utse ett certifieringsorgan får 
överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket får i sina beslut bestämma att beslutet ska iakttas in-
nan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av be-
slutet tills besvären har avgjorts. 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av dataombudsmannen finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-
vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)personuppgiftslagen.

49 a §

Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certi-
fieringsorgan

Omprövning av ett beslut som fattats av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller 
av ett certifieringsorgan med stöd av denna lag får begäras hos Transport- och kommunikat-
ionsverket på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen.

Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsären-
den. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan ska 
iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer 
något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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80.

Lag

om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 3 ja 4 §, sådana de lyder, 3 

§ i lagarna 395/2003, 475/2012 och 1170/2016 samt 4 § i lag 1216/2014, som följer:

3 §

Statens televisions- och radiofond och dess medel

För det syfte som anges i 1 § finns statens televisions- och radiofond som står utanför stats-
budgeten och som förvaltas av Transport- och kommunikationsverket.

För att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rund-
radion Ab (1380/1993) får fonden medel ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår ansla-
get till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i 
kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av 
levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 och 
2018.

4 §

Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och 
med stöd av lagen utfärdade bestämmelser. Bland fondens bokslutskalkyler ska också finnas 
en kalkyl över dispositionsplanens utfall. Transport- och kommunikationsverket godkänner 
och undertecknar fondens bokslut och lämnar det till kommunikationsministeriet för faststäl-
lelse.

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av fonden.
Revisorn ska granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorn ska för varje rä-

kenskapsperiod avge en revisionsberättelse med särskilt utlåtande om
1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäl-

ler för upprättande av bokslut,
2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verk-

samhet och om dess ekonomiska ställning,
3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestäm-

melser och föreskrifter,
4) fastställande av bokslutet.
När revisionen har verkställts ska revisorn göra en anteckning om detta i bokslutet. Anteck-

ningen ska innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida 
bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om hur bokslut ska 
upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning 
i fråga om förvaltningen och ekonomin i den sammanslutning som granskas, ska kommunikat-
ionsministeriet omedelbart underrättas om saken.
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Transport- och kommunikationsverket är skyldigt att vid behov bistå revisorn vid verkstäl-
landet av revisionen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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81.

Lag

om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 §, sådan den lyder i lagarna 948/2017, ( / ) och 

( / ), som följer:

7 §
Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:
1) tjänsterna som justitiekansler och biträdande justitiekansler samt tjänsten som kanslichef 

och tjänsterna som referendarieråd såsom avdelningschefer vid justitiekanslersämbetet,
2) tjänsterna som statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, avdelnings-

chef och motsvarande eller högre tjänst, biträdande avdelningschef, byråchef och andra en-
hetschefstjänster vid ett ministerium samt tjänsteförhållanden för viss tid som en ministers 
specialmedarbetare,

3) ministerietjänster vars uppgifter omfattar att vara beredskapschef eller sköta beredskaps-
och förberedelseuppgifter vid ett ministerium eller att annat än tillfälligt hantera klassificerade 
handlingar på skyddsnivå I eller II,

4) ämbetsverks chefstjänster,
5) utrikesförvaltningens tjänster,
6) domartjänster och tjänster vars uppgifter omfattar att vara åklagare eller utmätningsman 

samt tjänsten som underrättelseombudsman och tjänster vid underrättelseombudsmannafunkt-
ionen

7) tjänsterna som chef eller direktör som är direkt underställd en verkschef inom inrikesmi-
nisteriets ansvarsområde, polismanstjänster enligt polislagen (872/2011), andra tjänster vid 
skyddspolisen än polismanstjänster, sådana tjänster inom polisförvaltningen vars uppgifter 
omfattar att annat än tillfälligt hantera klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II, samt 
Gränsbevakningsväsendets tjänster,

8) försvarsministeriets och försvarsmaktens tjänster,
9) sådana tjänster vid finansministeriet och Befolkningsregistercentralen vars uppgifter har 

en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten, sådana tjänster vid Tullen vars 
uppgifter omfattar rätt att anhålla eller att delta i övervakning och tryggande av Finlands terri-
toriella integritet, tjänster som omfattar brottsundersökning och övervakningsuppgifter inom 
Tullens verksamhetsområde, direktörstjänster som är direkt underställda Tullens generaldirek-
tör samt direktörstjänster som är direkt underställda Befolkningsregistercentralens överdirek-
tör,

10) sådana ledande sakkunnigtjänster vid arbets- och näringsministeriet vars uppgifter om-
fattar att behandla information som avses i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp 
(172/2012),

11) tjänsten som överdirektör för IT-centralen inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets central för geografisk in-
formation, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets produktionsenhet samt tjänsterna 
som jakt- och fiskeövervakare enligt lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning 
(1157/2005),

12) tjänsterna som direktör eller överdirektör som är direkt underställd generaldirektören för 
Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet samt 
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sådana tjänster vid nämnda verk som omfattar beredskaps- och förberedelseuppgifter eller 
uppgifter som har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten, 

13) direktörstjänster som är direkt underställda Energimyndighetens överdirektör.
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tjänsteutnämningar ska tillämpas också då en tjänsteman 

förordnas till ett uppdrag som motsvarar en tjänst som avses i 1 mom. eller då en person med 
stöd av 9 § 1 mom. utses för att för viss tid eller annars tidsbegränsat sköta uppgifter som hör 
till en sådan tjänst eller ett sådant tjänsteförhållande som avses i 1 mom. i denna paragraf.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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82.

Lag

om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) 3–7 och 

9–14 § som följer:

3 §

Samutnyttjande

En nätaktör är skyldig att på skriftlig begäran av en annan nätaktör överlåta nyttjanderätten 
till sin fysiska infrastruktur på rättvisa och skäliga villkor. Nätaktören ska i begäran definiera 
projektet och dess tidsramar samt vilka delar av nätet som behövs. Om begäran inte är tillräck-
ligt specificerad, ska nätaktören utan dröjsmål be den nätaktör som framställt begäran att 
komplettera begäran. En nätaktör får vägra upplåta nyttjanderätt till sin fysiska infrastruktur 
endast på någon av följande grunder:

1) den fysiska infrastrukturen är inte tekniskt lämplig för samutnyttjande,
2) nätaktörens eget bruk och rimliga framtida behov,
3) den allmänna eller nationella säkerheten äventyras,
4) andra tjänster som tillhandahålls i samma fysiska infrastruktur äventyras.
En nätaktör ska skriftligen besvara en begäran som avses i 1 mom. inom en månad från det 

att begäran mottogs samt motivera sin eventuella vägran. Om nätaktören vägrar att upplåta 
nyttjanderätt till sin fysiska infrastruktur eller låter bli att besvara en begäran om nyttjanderätt 
inom ovannämnda tidsfrist, eller om en överenskommelse om villkoren för nyttjanderätten 
inte har nåtts inom två månader från det att begäran om nyttjanderätt mottogs, kan den nätak-
tör som framställt begäran föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för avgö-
rande.

Om begäran om nyttjanderätt gäller en fysisk infrastruktur som är belägen på en tredje parts 
område, svarar den som framställt begäran för att skaffa den nyttjanderätt som behövs.

4 §

Sambyggnad

En nätaktör ska tillgodose en annan nätaktörs begäran om sambyggnad av fysisk infrastruk-
tur och sambyggnad av nät på rättvisa och skäliga villkor. Begäran ska framställas skriftligen 
och specificerat. En skälig begäran ska tillgodoses, om inte sambyggnaden

1) leder till ökade kostnader för nätaktörerna jämfört med om infrastrukturen eller nätet 
byggs separat,

2) gäller ett mindre byggprojekt, eller
3) äventyrar nätets säkerhet eller användningen av nätet för det avsedda ändamålet.
Begäran om sambyggnad ska lämnas in i ett så tidigt skede som möjligt och senast en månad 

innan ansökan om tillstånd för projektet lämnas till den behöriga myndigheten.
Om inte annat avtalas ska kostnaderna för sambyggnaden delas mellan nätaktörerna i förhål-

lande till de uppskattade kostnaderna om infrastrukturen eller nätet skulle ha byggts separat.
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Vägrar en nätaktör tillgodose en annan nätaktörs begäran om sambyggnad, eller har en över-
enskommelse om villkoren inte nåtts inom en månad från det att begäran om sambyggnad 
mottogs, kan den nätaktör som framställt begäran föra ärendet till Transport- och kommuni-
kationsverket för avgörande.

5 §

Central informationspunkt

Transport- och kommunikationsverket ska se till att det finns en lättanvänd och informat-
ionssäker central informationspunkt, genom vilken det utan obefogat dröjsmål och i digital 
form lämnas information om

1) nätens fysiska infrastruktur,
2) planerade byggarbeten,
3) tillståndsförfaranden som gäller byggande,
4) positionen för kablarna, rören och liknande aktiva delar av nätet.
Information behöver dock inte lämnas till den del lämnandet kan anses äventyra
1) nätens informationssäkerhet,
2) allmän eller nationell säkerhet,
3) företags- och affärshemligheter.
Bestämmelser om avgifter som tas ut för lämnande av information enligt 1 mom. 1–3 punk-

ten finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Omprövning av ett beslut som avses i 2 mom. får sökas hos Transport- och kommunikat-

ionsverket. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

6 §

Ordnande av den centrala informationspunktens verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan sköta de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. självt 
eller skaffa dessa tjänster hos en utomstående tjänsteleverantör, förutsatt att de uppgifter som 
överförs på tjänsteleverantören är av teknisk och biträdande art. En tjänsteleverantör får inte i 
sin övriga affärsverksamhet utnyttja information som tjänsteleverantören tagit del av vid full-
görandet av uppgifterna.

På personer som är anställda hos en tjänsteleverantör tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter i enlighet med 5 § 1 mom. Personer som är an-
ställda hos en tjänsteleverantör ska, när de utför uppgifter i enlighet med 5 § 1 mom., iaktta 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), förvalt-
ningslagen, arkivlagen (831/1994), språklagen (423/2003) och samiska språklagen 
(1086/2003). Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

7 §

Informationsskyldighet

En nätaktör ska genom den centrala informationspunkten i digital form och utan obefogat 
dröjsmål tillhandahålla den information som avses i 5 § 1 mom. och ändringar i information-
en.

En nätaktör ska vid behov lämna den information om sin egen verksamhet som avses i 5 § 1 
mom. direkt på skriftlig begäran av en annan nätaktör. Informationen ska lämnas på rättvisa 
och skäliga villkor inom två månader från det att den skriftliga begäran mottogs. Nätaktören 
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kan vägra lämna informationen på de grunder som avses i 5 § 2 mom. Ett offentligt samfund 
är inte skyldigt att digitalisera information som avses i 5 § 1 mom.

Ett offentligt samfund som förfogar över information som avses i 5 § 1 mom. i digital form 
ska genom den centrala informationspunkten tillgängliggöra informationen och ändringar i 
den inom två månader från det att informationen mottogs, om informationen inte annars finns 
att tillgå genom den centrala informationspunkten. Tidsfristen kan förlängas med högst en 
månad om det behövs för att säkerställa att informationen är tillförlitlig.

Om det uppstår en tvist beträffande skyldigheterna enligt denna paragraf får den vars rättig-
heter eller intressen ärendet gäller föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för 
avgörande.

9 §

Undersökningar på plats

En nätaktör ska på skriftlig begäran av en annan nätaktör vid behov tillåta sådana undersök-
ningar på plats som gäller specifika delar av dess fysiska infrastruktur. Nätaktören kan vägra 
tillåta undersökningar på plats på de grunder som avses i 5 § 2 mom.

Begäran ska besvaras skriftligen inom en månad från det att en begäran enligt 1 mom. mot-
togs.

Om det uppstår en tvist beträffande skyldigheterna enligt denna paragraf får den vars rättig-
heter eller intressen ärendet gäller föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för 
avgörande.

10 §

Tillsyn och avgörande av meningsskiljaktigheter

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag samt bestämmelser som utfärdats och beslut som meddelats med stöd av den, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag. Transport- och kommunikationsverket ska främja sam-
arbetet mellan nätaktörer och sträva efter att i första hand genom medling lösa meningsskiljak-
tigheter mellan nätaktörerna. Transport- och kommunikationsverket ska, med undantag för 
under exceptionella förhållanden, fatta beslut i ärenden som avses i 3 § inom fyra månader 
från det att ärendet blev anhängigt och i ärenden som avses i 4, 7 och 9 § inom två månader 
från det att ärendet blev anhängigt.

Om någon bryter mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av den, kan 
Transport- och kommunikationsverket ålägga denne att inom en skälig tid rätta till felet eller 
försummelsen. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten helt eller del-
vis avbryts eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestäm-
melser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

11 §

Expertgrupp till stöd vid tvistlösning

Transport- och kommunikationsverket ska tillsätta en expertgrupp med uppgift att biträda 
Transport- och kommunikationsverket vid avgörande av meningsskiljaktigheter. I arbetsgrup-
pen ska finnas representanter för de sektorer som är viktiga med tanke på de nät som avses i 1 
§ 1 mom. och de sektorer som är viktiga med tanke på tillämpningen av denna lag, samt för 
myndigheterna inom dessa sektorer.
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Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Trans-
port- och kommunikationsverket, trots sekretessbestämmelserna, rätt att till arbetsgruppens
medlemmar lämna ut behövlig information, om informationen är nödvändig för skötseln av 
gruppens uppgifter och inte innehåller konfidentiella meddelanden eller förmedlingsuppgifter.

På arbetsgruppens medlemmar tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när 
de sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen.

12 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt att få information

Transport- och kommunikationsverket har, när det fullgör uppgifter enligt denna lag, rätt att 
trots sekretessbestämmelserna få den information som verket behöver för att fullgöra sina 
uppgifter av dem vilkas rättigheter och skyldigheter denna lag gäller samt av aktörer som 
handlar för deras räkning.

Informationen ska lämnas ut avgiftsfritt, utan obefogat dröjsmål och i den form som myn-
digheten begärt.

13 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om den i 7 
§ avsedda informationens minimiinnehåll, digitala form och om interoperabiliteten och in-
formationssäkerheten hos de system som behövs för behandling och överföring av informat-
ionen.

14 §

Besvär

Omprövningsbeslut och andra beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat får 
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden ( / ).förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut av 
förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 1 
mom. avsett beslut av Transport- och kommunikationsverket.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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83.

Lag

om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vattentjänster (119/2001) 35 §, sådana den lyder i lag ( / ), som följer:

35 §

Tystnadsplikt

På tystnadsplikten för den som utför uppgifter som avses i denna lag tillämpas lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Trots tystnadsplikten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter 
om enskildas eller sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet-
er eller enskildas personliga förhållanden, som erhållits vid utförande av åligganden enligt 
denna lag, lämnas ut till

1) tillsynsmyndigheten för utförande av uppgifter som avses i denna lag,
2) åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott, och
3) Transport- och kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informat-

ionssäkerhetsrelaterade uppgifter.
———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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84.

Lag

om ändring av lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om farkostregistret (424/2014) 1, 6–13, 41 och 42 §, av dem 1 § sådan den 

lyder i lag ( / ) samt 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ), som följer:

1 §

Registrering av farkoster

En farkost och dess motor ska registreras i det trafik- och transportregister som avses i V 
avd. i lagen om transportservice (320/2017). Registerförare är Transport- och kommunikat-
ionsverket.

6 §

Förhandsanmälan

Identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter om en ny farkost och farkostens motor som 
uppfyller gällande krav i Finland kan anmälas till Transport- och kommunikationsverket innan 
farkosten och dess motor första gången registreras i Finland. De uppgifter som har lämnats i 
förhandsanmälan behöver inte anmälas i samband med första registrering enligt 8 §.

Förhandsanmälan får göras av en farkoststillverkare eller motortillverkare eller av dennes 
företrädare eller av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,
2) är solvent och sakkunnig,
3) har eller av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifterna om en farkosts eller mo-

tors konstruktion och utrustning och tillgång till uppgifterna om försäkringar om överens-
stämmelse, och

4) har ingått avtal med Transport- och kommunikationsverket om lämnande av uppgifter.
Innan ett avtal som avses i 2 mom. 4 punkten ingås ska den sökande visa för Transport- och 

kommunikationsverket att den sökande uppfyller kraven i 2 mom. 1–3 punkten.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur förhands-

anmälan görs och om de identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter för en farkost och en 
motor som krävs i förhandsanmälan.

7 §

Registreringsanmälan

De uppgifter som behövs för första registrering av en registreringspliktig farkost och dess 
motor och ändringar i uppgifterna samt uppgifter om slutlig avregistrering ska anmälas till 
Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur registre-
ringsanmälan görs.
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8 §

Första registrering

Innan en farkost tas i sjötrafik i Finland för första gången är ägaren skyldig att göra en 
skriftlig registreringsanmälan till Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag.

Första registrering förutsätter att Transport- och kommunikationsverket får utredning över
1) ägaren till och innehavaren av farkosten och dess motor,
2) farkostens och dess motors identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter,
3) att farkosten och dess motor har sådana försäkringar om överensstämmelse som gäller i 

Finland,
4) farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska 

uppgifter om farkoster och deras motorer som ska uppges vid första registrering.

9 §

Ändringsregistrering

Ägaren till en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Transport- och 
kommunikationsverket om en ändring i de uppgifter i registret som avses i 8 § 2 mom. inom 
30 dagar från ändringen, om inte något annat föreskrivs i denna lag. En ändring behöver dock 
inte anmälas, om den gäller namn, personbeteckning, adress eller hemkommun för en ägare el-
ler innehavare som har personbeteckning eller en sådan persons dödsfall eller om den gäller 
kontaktinformationen för en juridisk person vars företags- och organisationsnummer har in-
förts i registret.

Innehavaren av en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Transport-
och kommunikationsverket om ändringar i registrets tekniska uppgifter om farkosten och dess 
motor och om ändringar i registrets uppgifter om farkostens användningsändamål och den 
kommun som farkosten i huvudsak används i inom 30 dagar från det att uppgifterna ändrats.

Ändringsregistrering förutsätter att Transport- och kommunikationsverket får utredning över 
ändringar som gäller

1) ägaren till eller innehavaren av farkosten,
2) de tekniska uppgifterna om farkosten eller dess motor, eller
3) farkostens användningsändamål eller den kommun som farkosten i huvudsak används i.

10 §

Slutlig avregistrering

Ägaren till en registrerad farkost eller motor är skyldig att inom 30 dagar från det att farkos-
ten eller motorn förstörts, skrotats eller demonterats göra en skriftlig anmälan till Transport-
och kommunikationsverket om att farkosten eller motorn tagits slutligt ur sjötrafik i Finland, 
om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En anteckning om slutlig avregistrering av en farkost eller dess motor görs endast om 
Transport- och kommunikationsverket lämnas tillförlitlig utredning om att farkosten eller dess 
motor har förstörts, skrotats eller demonterats.

11 §

Registreringsbevis
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Transport- och kommunikationsverket antecknar uppgifterna om farkosten i trafik- och 
transportregistret och utfärdar ett registreringsbevis över första registrering av en farkost. I re-
gistreringsbeviset antecknas namnet på farkostens ägare och innehavare. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska uppgifter om en 
farkost och dess motor som ska antecknas i registreringsbeviset.

I registreringsbeviset antecknas uppgift om farkostens finska nationalitet, om farkosten är 
finsk på det sätt som avses i 1 kap. 1 § i sjölagen när farkosten registreras.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett nytt registreringsbevis, om de uppgifter 
som antecknats i registreringsbeviset ändras.

Registreringsbeviset ska medföras vid användning av en farkost, om de uppgifter om farkos-
ten som antecknats i trafik- och transportregistret inte kan påvisas på annat sätt. En registre-
ringsanmälan om första registrering som gjorts i trafik- och transportregistret berättigar dock 
till att använda farkosten utan registreringsbevis i 30 dagar från det att registreringsanmälan 
gjorts.

Transport- och kommunikationsverket fastställer en mall för registreringsbeviset.
Transport- och kommunikationsverket svarar för att registreringsbevis framställs och levere-

ras till kunderna. Transport- och kommunikationsverket kan sköta denna uppgift genom att 
anlita tjänster från en privat eller offentlig serviceproducent. När verksamheten i fråga organi-
seras ska 6 kap. iakttas.

12 §

Registerbeteckning

I samband med första registrering tilldelar Transport- och kommunikationsverket farkosten 
en registerbeteckning som identifierar den. Registerbeteckningen består av en bokstavs- och 
sifferserie. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om regis-
terbeteckningens tekniska egenskaper och om hur den märks ut.

En registreringspliktig farkost får inte användas om den inte är försedd med registerbeteck-
ning.

Om en farkost också har registrerats i det i 4 § 3 punkten avsedda fiskefartygsregistret för 
insjöfartyg, behöver farkosten inte förses med registerbeteckning enligt denna lag.

13 §

Provbeteckning

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. får tillverkaren, importören, försäljaren eller reparatö-
ren av en farkost eller dess motor eller någon annan motsvarande näringsidkare använda en 
icke-registrerad farkost vid provkörning, säljfrämjande verksamhet och annan liknande verk-
samhet som direkt sammanhänger med utövandet av näringen, om Transport- och kommuni-
kationsverket på skriftlig ansökan har gett näringsidkaren en provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En provbeteckning kan återkallas om näringsidkaren 
har meddelat att han eller hon avstår från den, om näringsidkaren har använt provbeteckningen 
i strid med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller om det finns nå-
gon annan särskild orsak till att återkalla provbeteckningen.

Transport- och kommunikationsverket ger näringsidkaren ett bevis över att provbeteckning 
har beviljats. Beviset ska medföras vid användning av farkosten. En icke-registrerad farkost 
ska förses med en provbeteckning, om farkosten används i enlighet med 1 mom.

På beviset över provbeteckning tillämpas vad som i 11 § 5 och 6 mom. föreskrivs om regi-
streringsbevis.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om provbeteckning-
ens tekniska egenskaper och om hur den märks ut samt om vilka registeruppgifter om nä-
ringsidkaren som ska antecknas i beviset.

41 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse som avses i 39 eller 40 § är ringa med hänsyn till omständigheterna, behö-
ver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som avses i 1 mom., får Transport- och kommunikat-
ionsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen utan att vidta andra åtgärder ge den 
skyldige en anmärkning.

42 §

Ändringssökande

Omprövning av beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 
denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med anledning av ompröv-
ningsbegäran får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / )förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får anföras endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

I beslut som gäller korrigering av personuppgifter får ändring sökas på det sätt som före-
skrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen 
( / ), och i beslut som gäller avgifter som tas ut hos kunder får ändring sökas på det sätt som 
föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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85.

Lag

om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjötrafiklagen (463/1996) 6, 9, 15–19, 21, 21 a, 22, 23 och 26 §,
sådana de lyder, 6, 15 och 17 § delvis ändrade i lag 1294/2009, 9, 16, 18, 21, 21 a, 23 och 26 

§ i lag 1294/2009, 19 § delvis ändrad i lagarna 1294/2009 och 595/2011, 21 § delvis ändrad i 
lagarna 691/2000, 1294/2009 och 549/2014 samt 22 § i lag 1003/2015, som följer:

6 §

Allmänna krav som gäller den som framför en farkost

En farkost får inte framföras av en person som med hänsyn till förhållandena inte innehar 
den ålder och inte besitter den förmåga och skicklighet som krävs.

En motordriven farkost som ska registreras får framföras endast av en person som har fyllt 
15 år.

Transport- och kommunikationsverket kan, med beaktande av farkostens storlek, slag, an-
vändningsändamål och det område där den färdas, bestämma att den som framför en viss far-
kosttyp eller en enskild farkost ska ha fyllt 18 år och ha visat sig besitta de kunskaper och den 
förmåga som Transport- och kommunikationsverket närmare kräver för framförandet av ifrå-
gavarande farkosttyp eller enskilda farkost.

9 §

Krav som gäller farkoster och deras utrustning

I fråga om farkosters konstruktion och deras motorer samt utrustning och tillbehör kan ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas sådana bestämmelser som anses nödvändiga för säker-
heten, den allmänna ordningen eller förebyggandet av olägenheter för miljön.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare tekniska föreskrifter om egen-
skaperna, konstruktionen, slaget, antalet, skicket och användningen i fråga om farkoster och 
deras motorer samt utrustning och tillbehör.

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag 
från de bestämmelser som gäller farkosters konstruktion, motor, utrustning och tillbehör. Efter 
att ha förvissat sig om att farkosternas säkerhet har tryggats på annat sätt kan Transport- och 
kommunikationsverket på begäran av den som arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de 
farkoster som deltar i evenemanget undantag från bestämmelserna och föreskrifterna om far-
kosters konstruktion, utrustning och utrustande.

15 §

Regionala förbud och begränsningar

Trafik med farkoster på ett visst vattenområde kan förbjudas för viss tid eller tills vidare el-
ler begränsas, om förbudet eller begränsningen prövas vara nödvändig till skydd för trafiken, 
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miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation el-
ler något annat allmänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Transport- och 
kommunikationsverket och beträffande andra vattenområden av Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet.

Förbuden eller begränsningarna, med undantag för hastighetsbegränsningar, gäller inte an-
vändningen av farkoster som behövs för arbetet eller på grund av bostadens läge och inte hel-
ler användningen av svårt rörelsehindrade personers farkoster, om inte något annat bestäms i 
beslutet av särskilt vägande skäl. Trafik som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, 
sjuktransporter och räddningsåtgärder eller av andra motsvarande orsaker är tillåten oberoende 
av förbud eller begränsningar. Detsamma gäller Försvarsmaktens verksamhet.

16 §

Förbud och begränsningar som gäller farkosttyper

Om användningen av en viss motordriven farkosttyp medför särskilt betydande olägenheter 
för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av natu-
ren för rekreation eller något annat allmänt intresse, kan Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet eller, om det är fråga om en farkost som används för handelssjöfart, Transport- och 
kommunikationsverket förbjuda eller begränsa användningen av denna farkosttyp på ett visst 
område.

17 §

Behandlingen av förbuds- och begränsningsärenden

En framställan om att förbud eller begränsningar som avses i 15 och 16 § ska utfärdas kan 
göras av kommunen eller en kommunmedlem, landskapet eller av en sådan myndighet, sam-
manslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. En framställan om utfär-
dande av förbud eller begränsningar kan också göras av Trafikledsverket, Transport- och 
kommunikationsverket eller Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas ska Transport- och kommunikationsverket eller 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet höra den kommun vars område förbudet eller be-
gränsningen gäller samt ge landskapet och de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vat-
tenområden och andra som berörs av saken tillfälle att bli hörda.

Utfärdas ett förbud eller en begränsning på framställan av kommunen, ska förbudet eller be-
gränsningen utformas enligt framställningen, om det inte är nödvändigt att avvika från denna 
med hänsyn till principen om ett opartiskt bemötande av medborgarna eller med hänsyn till 
den regionala enhetligheten eller av andra särskilda orsaker.

18 §

Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Transport- och kommunikationsverket eller Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kan be-
stämma att dess beslut om förbud eller begränsningar även om det överklagas ska träda i kraft 
på det sätt som bestäms i beslutet och efter det att beslutet har tillkännagivits. Besvärsinstan-
sen kan dock förbjuda att beslutet verkställs.

19 §
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Utmärkning av förbud och begränsningar

Förbud eller begränsningar ska, om möjligt, utmärkas på det vattenområde som de gäller el-
ler i dess närhet. För utmärkningen av förbud eller begränsningar i en allmän farled ansvarar 
den som upprätthåller farleden och på andra ställen den kommun vars område förbudet eller 
begränsningen gäller.

Som förbuds- och begränsningsmärken används sjötrafikmärken som överensstämmer med 
Transport- och kommunikationsverkets beslut.

Vid placeringen av märken som utvisar förbud och begränsningar iakttas vad som i 10 kap. 
5 § i vattenlagen bestäms om rätt för den som är huvudman för en allmän farled att i vatten-
draget eller på dess strand placera ut säkerhetsanordningar för sjöfarten.

21 a §

Ordnande av ledningstjänster för kanaltrafiken

Trafikledsverket ansvarar för att ordna ledningstjänster för kanaltrafiken. Trafikledsverket 
ingår avtal med en privat tjänsteproducent, som förbinder sig att leverera ledningstjänster för 
kanaltrafiken inom ett visst verksamhetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska tillhandahållas jämlikt för alla fartyg.
Vid tillhandahållandet av ledningstjänster ska kraven på god förvaltning iakttas.
På en person som deltar i att tillhandahålla ledningstjänster tillämpas bestämmelserna om 

straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som direkt anknyter till lednings-
tjänster för kanaltrafiken.

22 §

Ändringssökande

Beslut som avses i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (/). Besvär som gäller ett beslut som 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har fattat med stöd av 15 § 2 mom., 16 § eller 21 § 3 
mom. i denna lag eller som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 15 § 
2 mom. eller 16 § ska handläggas av den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största de-
len av det vattenområde som beslutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den behöriga förvalt-
ningsdomstolen enligt den förvaltningsdomstols domkrets där den myndighet vars beslut 
överklagas har sitt verksamhetsställe.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller meddelande eller ändring av ett förbud 
eller en begränsning som avses i 15, 16 och 20 § får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen 
får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

23 §

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag iakttas ankommer på Transport- och kommunikat-
ionsverket. Beträffande förebyggandet och bekämpningen av olägenheter för miljön ankom-
mer den allmänna tillsynen över att lagen iakttas på Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Användningen av farkoster på vattenområden övervakas av Transport- och kommunikations-
verket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.
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26 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av 
farleder samt om sjötrafikledning och övervakning i anslutning därtill.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om sjötrafikledning och 
övervakning i anslutning därtill, trafikregler för sjötrafiken och utmärkning av farleder.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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86.

Lag

om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 1, 3 och 9 §, sådana de lyder, 1 och 3 § i lag 

1214/2014 samt 9 § i lag 1309/2009, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

För fartyg som bedriver handelssjöfart på Finlands territorialvatten ska betalas farledsavgift 
till staten enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fartyg
1) som går i trafik i Saima kanal eller på Saimens vattenområde,
2) som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom Finlands territorialvatten 

utan att anlöpa någon finsk hamn,
3) som ankommer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn 

vid Finlands kust,
4) vars nettodräktighet understiger 300 och som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 2 § 

3 punkten eller lastfartyg enligt definitionen i 2 § 4 punkten,
5) vars nettodräktighet understiger 600 och som är passagerarfartyg enligt definitionen i 2 § 

1 punkten,
6) som används för isbrytning på Finlands inre eller yttre territorialvatten och som produce-

rar isbrytartjänster för Trafikledsverket på basis av ett avtal eller statsfördrag.

3 §

Behöriga myndigheter

Tullen svarar för påförande av farledsavgiften och för tillsynen över påförda farledsavgifter.
Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter och andra som sköter 
offentliga uppdrag, för tillståndsprövning som gäller ombudskap enligt 2 § 12 punkten och en 
kund enligt 2 § 13 punkten få alla uppgifter som behövs för att bedöma tillståndssökandens 
och tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet, förmåga eller annan egenskap att fylla kra-
ven i tillståndsvillkoren eller andra förutsättningar för att få tillstånd. Dessutom har Tullen 
trots sekretessbestämmelserna rätt att för indrivning få uppgifter om kundens egendom och 
förmögenhet, soliditet, skulder, betalningsstörningar, finansieringsarrangemang och övriga 
uppgifter om kundens ekonomiska verksamhet och ekonomiska ställning.
Transport- och kommunikationsverket ska trots sekretessbestämmelserna till det system för 
hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005) elektroniskt lämna uppdaterade uppgifter om de fartyg som registrerats i det is-
klassregister som avses i 7 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans och om farty-
gens isklasser. Transport- och kommunikationsverket ska ge Tullen de uppgifter, utredningar 
och utlåtanden samt övrigt material som behövs vid tillämpningen av denna lag. Verket ska 
vid behov också ge Tullen annan handräckning.
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Tullen får trots sekretessbestämmelserna ge kommunikationsministeriet, Transport- och 
kommunikationsverket och Trafikledsverket de uppgifter, utredningar och utlåtanden samt öv-
rigt material som de behöver vid tillämpningen av denna lag. Tullen ska vid behov också ge 
kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket an-
nan handräckning.

9 §

Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om den dräktighet som anges i mätbrevet inte motsvarar 
fartygets faktiska dräktighet eller om fartyget enligt gällande mätningsregler för fartyg inte är 
berättigat att använda den nettodräktighet som anges i mätbrevet, fastställer Transport- och 
kommunikationsverket den nettodräktighet för fartyget som används vid uträknandet av far-
ledsavgiften i enlighet med gällande mätningsregler för fartyg.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.
—————
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87.

Lag

om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri-
politiken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripoliti-

ken (1188/2014) 8, 9, 15, 63, 68, 69 och 71 §, av dem 69 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
( / ), som följer:

8 §

Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket övervakar i samband med besiktningar att den maxi-
mala maskinstyrka som skrivits in i den fiskelicens som avses i 29 § i lagen om registrering av 
fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs och i det bevis över maskinstyrka som 
gäller fiskefartyget inte överskrids.

Transport- och kommunikationsverket kan anlita sådana erkända klassificeringssällskap som 
avses i 2 § 1 mom. 44 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009) eller andra verksamhetsutövare som är specialiserade på mätning av maskinstyr-
kan och som är godkända av Transport- och kommunikationsverket.

En förutsättning för godkännande av en annan verksamhetsutövare är att verksamhetsutöva-
ren uppfyller de krav som anges i 18 § 1 mom. i lagen om marin utrustning (1503/2011).

9 §

Tillsyn över klassificeringssällskap och godkända verksamhetsutövare

Transport- och kommunikationsverket ingår ett skriftligt avtal om skötseln av uppgifterna 
med erkända klassificeringssällskap och de verksamhetsutövare som Transport- och kommu-
nikationsverket har godkänt.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att det erkända klassificeringssäll-
skapet och den godkända verksamhetsutövaren utför sina uppgifter enligt avtalet och uppfyller 
de krav som föreskrivs för dem. Transport- och kommunikationsverket kan avbryta eller åter-
kalla ett godkännande och ett i 15 § avsett bemyndigande, om klassificeringssällskapet eller 
verksamhetsutövaren inte längre uppfyller de föreskrivna kraven eller trots en anmärkning el-
ler varning från Transport- och kommunikationsverket väsentligen eller upprepade gånger för-
summar sin skyldighet att utföra de avtalsenliga uppgifterna.

15 §

Mätning av maskinstyrkan

Landskapet Egentliga Finland Närings-, trafik- och miljöcentralen, Gränsbevakningsväsen-
det eller Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fiskefartygs maskinstyrka 
ska mätas, om den maximala effekt som anges i fiskelicensen och det bevis över maskinstyrka 
som motortillverkaren har utfärdat inte motsvarar varandra, eller om det finns grundad anled-
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ning att anta att fiskefartygets maskinstyrka överskrider den maskinstyrka som anges i fiskeli-
censen.

Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten kan bestämma en tidsfrist inom vilken maskinstyr-
kan ska mätas och beviset över den ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som har bestämt 
att maskinstyrkan ska mätas. Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt tidsfrist har fått ett god-
tagbart bevis över maskinstyrkan, kan landskapet Egentliga Finland närings-, trafik- och mil-
jöcentralen på begäran av tillsynsmyndigheten dra in fiskefartygets fiskelicens tills vidare, 
dock högst tills ett behörigt bevis över maskinstyrkan lämnas in till myndigheten.

Transport- och kommunikationsverket svarar för mätningen av maskinstyrkan. Transport-
och kommunikationsverket kan bemyndiga ett klassificeringssällskap som avses i 8 § eller nå-
gon annan verksamhetsutövare att utföra mätning av maskinstyrkan.

63 §

Anmälan om förbud att vara befälhavare

Landsbygdsverket ska göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om ett i 
61 § avsett förbud att vara befälhavare för ett fiskefartyg som verket har meddelat.

68 §

Kostnader orsakade av kontroll och mätning av maskinstyrkan

Certifiering av maskinstyrkan i samband med besiktning ingår i Transport- och kommuni-
kationsverkets besiktningsavgift. Bestämmelser om de avgifter som tas ut för Transport- och 
kommunikationsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

Innehavaren av ett fiskefartyg ska till det klassificeringssällskap eller den aktör som avses i 
15 § betala de kostnader som orsakas av mätningen av maskinstyrkan och det dokument som 
ges över mätningen av maskinstyrkan.

69 §

Utlämnande av registeruppgifter

Uppgifter får lämnas ut från register som avses i denna lag genom registerutdrag eller via en 
teknisk anslutning. Den myndighet som för registret beslutar om utlämnande av uppgifter. In-
nan uppgifter lämnas ut ska den som lämnar ut uppgifterna se till att uppgifterna skyddas på 
behörigt sätt.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som behövs för användningsändamålet lämnas 
ut till

1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, be-
skattning och övervakning av beskattningen,

2) polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av 
sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och rädd-
ningsverksamhet,

3) Transport- och kommunikationsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten 
och förvaltningen av trafik- och transportregistret,

4) utsökningsmyndigheterna för skötseln av deras verkställighetsuppgifter,
5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen över att livsmedelslagstiftningen följs,
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6) Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs 
och för bestämmande av påföljder samt för registrering av sådana finska fartyg som har sin 
hemort i landskapet Åland,

7) Europeiska kommissionen, Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska unionens 
medlemsstater för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för be-
stämmande av påföljder,

8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiskeriför-
säkringsinrättning för beslutsfattande om betalning av försäkringsstöd,

9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik- och 
miljöcentralavsett landskap för återkrav av försäkringsstöd.

71 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om certifiering av maskinstyrka och mätning av maskinstyrka som 
har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 8 och 15 § får 
begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ändring i beslut med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut enligt 
denna lag än de som avses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / )förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs 
någon annanstans i lag.

Landsbygdsverket har rätt att söka ändring i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen ge-
nom vilket ett beslut som meddelats av Landsbygdsverket har upphävts eller ändrats.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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88.

Lag 

om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 24, 26, 152 och 183 §, av dem 24 och 152 § sådana 

de lyder i lag xx/xxxx (RP 14/2018 rd) samt 26 och 183 § i lag 1063/2017, som följer:

24 § 

Övriga tillsynsmyndigheter 

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tillsammans med de allmänna tillsynsmyndighet-
er som avses i 23 § 1 mom. efterlevnaden av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad statsråds-
förordning om produkter som innehåller organiska lösningsmedel. 

De tillsynsmyndigheter som avses i konsumentsäkerhetslagen och arbetarskyddsmyndighet-
en övervakar inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar som utfär-
dats med stöd av 217 § 2 mom. Landskapets hälsoskyddsmyndigheter, de i konsumentsäker-
hetslagen avsedda tillsynsmyndigheterna och livsmedelstillsynsmyndigheterna övervakar 
inom sitt behörighetsområde efterlevnaden av statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av 
bestämmelserna i 17 kap. 

Transport- och kommunikationsverket är den marknadskontrollmyndighet som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad 
gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för 
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av för-
ordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av 
direktiv 97/68/EG, nedan förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. 

Tullen och gränsbevakningsväsendet övervakar, vardera inom sitt behörighetsområde, efter-
levnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

26 § 

Myndigheter och inrättningar vid typgodkännande 

Transport- och kommunikationsverket är godkännandemyndighet vid typgodkännande en-
ligt förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som är anställda vid 
en teknisk tjänst utsedd av godkännandemyndigheten, när de sköter uppgifter enligt denna lag 
och enligt förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. Bestämmelser om ska-
deståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

152 § 

Hur bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning utarbetas  

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas av Trafikledsverket i 
fråga om landsvägar och järnvägar, av flygplatsoperatören i fråga om en flygplats, av trafik-
områdeshållaren i fråga om andra trafikområden och i fråga om befolkningskoncentrationer av 
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den behöriga kommunen när det gäller andra platser än de ovannämnda. Trafikledsverket och 
flygplatsoperatören ska lämna sin bullerutredning och handlingsplan till den behöriga kom-
munen, som ska beakta dem när bullerutredningen och handlingsplanen utarbetas för befolk-
ningskoncentrationen. 

När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan be-
gäras av kommunerna och landskapen inom det område som påverkas, Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet, Transport- och kommunikationsverket och flygplatsoperatören och av 
andra som anges genom förordning av statsrådet. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges till-
fälle att bekanta sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det. Tillfälle ges ge-
nom att information om ärendet lämnas i en tidning med allmän spridning på orten och i det 
allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter. 

Information om en färdig plan med tillhörande motivering samt om hur utlåtandena och 
åsikterna har blivit beaktade ska lämnas med iakttagande av 2 mom. 

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska ses över åtminstone vart 
femte år efter att de har utarbetats, varvid handlingsplanen och vid behov också bullerutred-
ningen ska göras om. Handlingsplanen ska vid behov även i övrigt ses över, om det i området 
uppkommer en ny faktor som väsentligen inverkar på bullersituationen. Vad som föreskrivs i 
2 och 3 mom. om begäran om utlåtande och framförande av åsikter ska också tillämpas på 
översyn av handlingsplanerna. 

Bestämmelser om den tidpunkt före vilken bullerutredningen och handlingsplanen senast 
ska göras utfärdas genom förordning av statsrådet.

183 §

Förbud och förelägganden som gäller ämnen, kemikalier, preparat, produkter, anordningar 
och maskiner 

Om det har skett en överträdelse av en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 216 § 
eller 217 § 2 mom. eller en överträdelse av förordningen om typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer, kan miljöministeriet 

1) förbjuda tillverkaren, importören eller den som släpper ut varan i fråga på marknaden el-
ler den som utför underhåll på en anordning eller hanterar ett ämne att fortsätta sin verksam-
het, 

2) förbjuda användning, tillverkning, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse av ett 
ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som strider mot be-
stämmelserna, 

3) förelägga den som brutit mot förordningen att se till att ämnet, kemikalien, preparatet, 
produkten, anordningen eller maskinen fås att stämma överens med bestämmelserna eller att 
annars fullgöra sin skyldighet, 

4) förelägga den som brutit mot förordningen att helt eller delvis överlämna ämnet, kemika-
lien, preparatet, produkten, anordningen eller maskinen för att på behörigt sätt behandlas som 
avfall. 

Om ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en produkt, en anordning eller en maskin som avses 
i 1 mom. har släppts ut på marknaden, kan miljöministeriet förelägga den som brutit mot för-
ordningen att återkalla dem från marknaden. 

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud och förelägganden enligt 1 och 2 mom. 
när överträdelsen gäller efterlevnaden av en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 
216 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel. Säkerhets- och ke-
mikalieverket beslutar om förbud och föreläggande också i de fall där överträdelsen gäller 
fullgörande av skyldigheter för certifiering av personer och verksamhetsutövare enligt 159—
163 § eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller enligt F-gasförordningen, 
eller iakttagande av beslut om undantag enligt 218 § 2 mom. Finlands miljöcentral beslutar 
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om förbud och förelägganden i de fall där överträdelsen gäller efterlevnaden av ozonförord-
ningen, en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 216 § för skydd av ozonskiktet eller 
en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 163 §. Finlands miljöcentral beslutar också 
om förbud och förelägganden i de fall som gäller efterlevnaden av F-gasförordningen till 
andra delar än när det gäller certifiering av personer och verksamhetsutövare. Transport- och 
kommunikationsverket beslutar om förbud och förelägganden i de fall där överträdelsen gäller 
efterlevnaden av förordningen om typgodkännande av förbränningsmotorer. Förbud mot an-
vändning av en enskild anordning som strider mot bestämmelserna samt föreläggande att full-
göra underhållsskyldighet meddelas dock av en allmän tillsynsmyndighet som avses i 23 § 1 
mom.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————
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89.

Lag

om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 5 §, sådan den lyder i lag 1190/2016, som 

följer:

5 §

Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras 
genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det 
dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbel-
botten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om ol-
jeskyddsavgiften ska tas ut till förhöjt belopp, ska Skatteförvaltningen innan ärendet avgörs 
inhämta utlåtande av Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikations-
verket meddelar också vid behov föreskrifter om när ett tankfartyg ska anses vara försett med 
dubbelbotten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

—————

Helsingfors den 3 maj 2018

Statsminister

Juha Sipilä

Kommunikationsminister Anne Berner
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Parallelltext

2.

Lag 

om ändring av lagen om Trafikverket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Trafikverket (862/2009) lagens rubrik och 1—7 § av dem 2 § sådan den 

lyder i lagen (   /  ), samt 
fogas till lagen nya kapitelrubriker före 1, 3 och 6 § samt till lagen nya 8—12 § som följer: 

Lag

om Trafikledsverket

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

(nytt 1 kap.) 1 kap.

Trafikledsverkets ställning och uppgifter

1 §

Verksamhetsområde

Trafikverket är ett ämbetsverk på central-
nivå inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde som svarar för upprätthål-
landet och utvecklandet av servicenivån i tra-
fiken på trafikleder som förvaltas av staten. 
Trafikverket främjar genom sin verksamhet 
hela trafiksystemets funktion, säkerheten i 
trafiken, en balanserad regional utveckling 
och en hållbar utveckling.

(nytt 2 mom.)

1§

Ställning och verksamhetsidé

Trafikledsverket är ett ämbetsverk på 
centralnivå inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde som i egenskap av hu-
vudman för trafik- och farleder svarar för 
upprätthållandet och utvecklandet av ser-
vicenivån på  vägar, järnvägar och farleder 
när det gäller de trafik- och farleder som 
förvaltas av staten. Verket främjar genom sin 
verksamhet trafikledsnätets funktion, auto-
matisering, trafiksäkerhet och en hållbar ut-
veckling av trafikledsnätet som en integrerad 
del av trafiksystemet samt verksamhetsförut-
sättningarna för regionerna och näringslivet 
och en balanserad utveckling av dem. 

Trafikledsverket utgår i sin verksamhet 
från kundernas behov och utnyttjar befintlig 
sakkunskap. Verket bedriver en förutseende 
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(nytt 3 mom.)

verksamhet som är informations- och riskba-
serad.

Trafikledsverkets geografiska verksam-
hetsområde är hela landet, om inte något an-
nat föreskrivs särskilt.

2 §

Uppgifter

Trafikverket har till uppgift att
1) upprätthålla och utveckla trafiksystemet 

i samarbete med andra aktörer,

2) svara för statens väg- och bannät samt 
de farleder som verket förvaltar och för sam-
ordnandet av åtgärder som gäller dem samt 
styra och övervaka farledshållningen i hela 
landet,

3) svara för att viktiga vägprojekt genom-
förs och för planering, underhåll och byg-
gande av banor och farleder,

4) svara för styrningen av verksamheten 
vid närings-, trafik- och miljöcentralerna 
inom sitt verksamhetsområde och för sam-
ordningen av väghållningen vid nämnda cen-
traler,

5) delta i samordningen av trafiken och 
markanvändningen,

6) sörja för trafikledningen och dess ut-
veckling på statens trafikleder och i sjöfart 
även utanför statens farleder enligt vad som 
särskilt föreskrivs om detta,

7) trygga vintersjöfartens förutsättningar,

8) utveckla och främja trafiktjänsterna och 
marknadens funktion,

9) främja höjandet av farledshållningens 

2 §

Verkets uppgifter

Trafikledsverket har till uppgift att
1) svara för de statliga väg- och bannät 

och de farleder som verket är huvudman för, 
för utvecklandet av dem samt för samord-
nandet av åtgärder som gäller dem i hela 
landet,

2) begränsa miljöolägenheter som orsakas 
av trafiken,

3) svara för trafikstyrningen,

4) främja digitaliseringen och automatise-
ringen av transportservice och trafiksystem,

5) svara för underhållet av landsvägarna 
och upprätthållandet av deras servicenivå, 
för genomförandet av viktiga vägprojekt och 
för riksomfattande uppgifter inom väghåll-
ningen samt för planering, byggande och un-
derhåll av järnvägar och farleder och upp-
rätthållandet av deras servicenivå,

6) svara för den styrning, det samarbete 
och de avtalsarrangemang som gäller väg-
hållningen tillsammans med landskapen och 
väghållningsområden,

7) svara för och administrera informat-
ionsresurser som gäller trafikleder, sörja för 
statistikföringen inom verksamhetsområdet 
samt svara för det samarbete och de avtals-
arrangemang som gäller trafik- och trafik-
ledsdata tillsammans med landskapen,

8) trygga vintersjöfartens förutsättningar,

9) främja en fungerande marknad för tra-
fik- och farledshållning, 

10) inom den egna verksamheten sörja för 
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produktivitet,
10) utveckla verksamhetsbetingelserna för 

kollektivtrafiken samt bevilja stöd för främ-
jandet av sjöfarten och andra trafikformer,

11) sörja för underhållet och utvecklingen 
av sjökartläggningen,

12) bereda sig på att inom sitt verksam-
hetsområde sörja för att trafiksystemet fun-
gerar under undantagsförhållanden och vid 
störningar under normala förhållanden.
(nytt 2 mom.)

(nytt 3 mom.)

Trafikverket ska även sörja för andra sådana 
uppgifter inom verksamhetsområdet som det 
har enligt särskilda bestämmelser.

beredskapen för störningssituationer under 
normala förhållanden och för undantagsför-
hållanden samt inom sitt verksamhetsområde 
främja samhällets allmänna beredskap för 
störningssituationer under normala förhål-
landen och för undantagsförhållanden, samt

11) slå vakt om och sköta kulturhistoriskt 
värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och 
kulturegendom som verket har i sin besitt-
ning.

(upphävs)

Trafikledsverket deltar i egenskap av sak-
kunnig i trafik- och farledshållning och inne-
havare av trafikledsegendom i trafiksystem-
planeringen och beredningen av åtgärder 
som gäller trafiknäten samt i markanvänd-
ningssamarbetet. Verket deltar också i sam-
ordningen av trafiken och markanvändning-
en och i uppgörandet av riksomfattande pla-
ner och landskapens planer för trafiksyste-
men tillsammans med landskapen, kommu-
nerna, stadsregionerna och andra aktörer.

Verket får dessutom
1) inom ramen för sina befogenheter ingå 

sådana internationella överenskommelser av 
teknisk karaktär som inte gäller området för 
lagstiftningen, och

2) delta i internationellt samarbete inom 
sitt verksamhetsområde,

Verket ska även sörja för andra sådana 
uppgifter inom sitt verksamhetsområde som 
det har enligt särskilda bestämmelser. 

(nytt 2 kap.) 2 kap.

Trafikledsverkets organisation och ledning

3 §

Generaldirektör

Chef för Trafikverket är generaldirektören, 
som utnämns av statsrådet.

3 §

Ledning och personal

Chef för Trafikledsverket är en generaldi-
rektör, som utnämns av statsrådet. General-
direktören svarar för att verkets verksamhet 
utvecklas och leder till resultat och för att re-
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(nytt 2 mom.)

(nytt 3 mom.)

sultatmålen nås.
Beslut om verkets organisation i övrigt fatt-

tas av generaldirektören. Övrig personal ut-
nämns eller anställs av generaldirektören, 
om inte något annat bestäms i arbetsord-
ningen.

Närmare bestämmelser om ledningen av 
verket och skötseln av verkets uppgifter samt 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
andra tjänster vid verket än tjänsten som ge-
neraldirektör, om förordnande av ställföre-
trädare för generaldirektören och om övriga 
frågor som gäller personalen utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

4 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om ledningen av Trafikverket 
och skötseln av dess uppgifter, behandlingen 
och avgörandet av ärenden vid verket, behö-
righetsvillkor för generaldirektören och 
andra tjänster, förordnande av ställföreträ-
dare för generaldirektören, utnämnande och 
anställning av annan personal och övriga 
ärenden som gäller personalen samt företrä-
dande av verket hos andra myndigheter och 
vid förrättningar.

Generaldirektören utfärdar Trafikverkets 
arbetsordning. I den bestäms om

1) organisationen,
2) utövandet av beslutanderätt,
3) den interna ledningen,
4) andra ersättare än generaldirektörens 

ställföreträdare,
5) övriga frågor som gäller den interna 

förvaltningen.

4 §

Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de till Trafikleds-
verket hörande ärenden som inte enligt gäl-
lande bestämmelser eller enligt arbetsord-
ningen ska avgöras av någon annan tjänste-
man. Generaldirektören kan också i enskilda 
fall överta avgörandet av ett ärende som an-
nars skulle avgöras av en underlydande.

Närmare bestämmelser om behandlingen 
och avgörandet av ärenden vid verket utfär-
das genom förordning av statsrådet.

5 §

Ikraftträdande

5 §

Arbetsordning
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2010.

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) lagen av den 16 juni 2000 om Vägför-
valtningen (568/2000) jämte ändringar,

2) lagen av den 21 november 2003 om Sjö-
fartsverket (939/2003) jämte ändringar,

3) lagen av den 22 december 2005 om Ban-
förvaltningscentralen (1095/2005).
(ny 4 punkt)

(ny 5 punkt)

En hänvisning i någon annan lag eller för-
ordning eller i beslut av statsrådet eller ett 
ministerium till Banförvaltningscentralen el-
ler uppgifterna för Vägförvaltningens 
centralförvaltning och till Sjöfartsverkets 
myndighets- och beställaruppgifter i anslut-
ning till farledshållning och isbrytning, far-
tygstrafikservicen samt uppgifter som gäller 
förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 
som används i sjöfart, sjökartläggning och 
sjöfartsstatistik avser sedan denna lag trätt i 
kraft Trafikverket och dess uppgifter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.

Generaldirektören utfärdar Trafikledsver-
kets arbetsordning, som innehåller bestäm-
melser om

1) organisationen,

2) utövandet av beslutanderätten,

3) den interna ledningen,

4) andra ställföreträdare än ställföreträ-
dare för generaldirektören, och

5) övriga frågor som hör till den interna 
förvaltningen.

(nytt 3 kap.) 3 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §

Övergångsbestämmelser om uppgifterna

De ärenden som är aktuella vid Banför-
valtningscentralen och i Vägförvaltningens 
centralförvaltning och som med stöd av 
denna eller någon annan lag hör till Trafik-
verket överförs när denna lag träder i kraft 
till Trafikverket för behandling och avgö-
rande.

De ärenden som är aktuella vid Sjöfarts-
verket och som med stöd av denna eller nå-
gon annan lag hör till Trafikverket och gäller 

6 §

Överföring av vissa uppgifter

Trafikledsverket får till privata eller offent-
liga tjänsteleverantörer föra över sådana do-
kumentserviceuppgifter, rådgivningstjänster, 
förvaltningstjänster, biträdande fältuppgifter 
och uppgifter i anslutning till markförvärv 
och inlösen som inte innebär utövande av be-
slutanderätt. 

Trafikledsverket får med landskapet avtala 
om överföring av sådana uppgifter som rör 
tillstånd inom väghållningen till landskapet 
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myndighets- och beställaruppgifter i anslut-
ning till farledshållning och isbrytning, far-
tygstrafikservicen samt uppgifter som gäller 
förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 
som används i sjöfart, sjökartläggning och 
sjöfartsstatistik överförs när denna lag trä-
der i kraft till Trafikverket för behandling 
och avgörande.

Avtal och övriga förbindelser som ansluter 
sig till de ärenden som nämns i 1 och 2 mom. 
liksom även andra rättigheter och skyldig-
heter överförs till Trafikverket.

Statlig fastighetsförmögenhet som Banför-
valtningscentralen, Vägförvaltningen och 
Sjöfartsverket besitter för skötseln av de 
uppgifter som avses i denna lag övergår när 
lagen träder i kraft i Trafikverkets besittning.

När denna lag träder i kraft förblir till-
stånd eller beslut som utfärdats av Vägför-
valtningen, Banförvaltningscentralen och 
Sjöfartsverket i kraft på de villkor som anges 
i dem.

När denna lag träder i kraft förblir Vägför-
valtningens, Banförvaltningscentralens och 
Sjöfartsverkets föreskrifter i kraft tills något 
annat bestäms eller föreskrivs om tillämp-
ningen av dem.

eller väghållningsområdet, om tillståndsä-
rendet gäller 

1) arbete på vägområde,
2) användningen av vägområde eller kon-

struktioner, anläggningar och anordningar 
på vägområdet för andra ändamål än lands-
vägsändamål,

3) tillstånd för anslutning,
4) tillstånd för reklam invid vägar,
5) försäljningsverksamhet invid landsvä-

gar, eller
6) undantagslov för landsvägar under men-

förestid.
Trafikledsverket får anförtro landskapet of-

fentliga uppgifter eller överta offentliga upp-
gifter av landskapet på det sätt som före-
skrivs i lagen om flyttning av fordon 
(828/2008).

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tek-
niska förutsättningar och tillräcklig kompe-
tens för att sköta de uppgifter som avses i 1 
mom. På den som utför uppgifterna tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar vid utförande av uppgifter enligt denna 
paragraf. Bestämmelser om skadestånd finns 
i skadeståndslagen (412/1974).

7 §

Övergångsbestämmelser som gäller persona-
len

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhål-
lande som sköter de uppgifter som enligt 6 § 
överförs till Trafikverket samt motsvarande 
tjänster och uppgifter överförs när denna lag 
träder i kraft till Trafikverket. Anställda som 
sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till 
Trafikverket till visstidsanställningens slut. 
För överföring av tjänster eller uppgifter 
inom pendlingsregionen behövs inte tjänste-
männens samtycke. Anställda som överförs 

7 §

Företrädande av staten

Trafikledsverket kärar och svarar på sta-
tens vägnar samt bevakar vid domstolar och 
hos myndigheter statens rätt och fördel i alla 
de ärenden som gäller verkets uppgiftsom-
råde samt annanstans än i landskapet Åland 
i sådana ärenden för vilka ingen behörig 
myndighet har föreskrivits särskilt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
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behåller de rättigheter och skyldigheter som 
vid överföringen gäller enligt deras anställ-
ningsförhållande och sin lön i euro. Om de 
uppgifter som hör till en tjänst ändras och en 
ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, 
kan den nya tjänsten första gången tillsättas 
utan att den förklaras ledig.

Vid Trafikverket inrättas genom beslut av 
kommunikationsministeriet den 1 januari 
2010 en tjänst som generaldirektör. Bestäm-
melserna i statstjänstemannalagen 
(750/1994) tillämpas på tjänsten efter inrät-
tandet. Kommunikationsministeriet kan innan 
lagen träder i kraft inrätta tjänster som 
tjänstemän direkt under generaldirektören 
som hör till verkets ledning från den 1 janu-
ari 2010. Tjänsterna som tjänstemän direkt 
under generaldirektören som hör till verkets 
ledning kan första gången tillsättas utan att 
de förklaras lediga. När lagen träder i kraft 
indras tjänsterna som generaldirektör vid 
Sjöfartsverket och Vägförvaltningen samt 
som överdirektör vid Banförvaltningscen-
tralen. När tjänsterna dras in avslutas tjäns-
teförhållandena utan uppsägning.

—————
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4.

Lag

om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 3, 8, 10, 15, 15 a, 16—19, 21, 25, 26, 28–31, 31 a, 32, 

34—38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 59, 61–63, 65, 68 a, 76, 78–82, 88, 95, 97, 98, 100 och 101 §, 
av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 70/2015, 731/2016, 

553/2017, (   /   ) och  (  /), 8, 15, 29, 30, 76, 95 och 100 § sådana de lyder i lag 70/2015, 10 § 
sådan den lyder i lagarna 70/2015,  (  /) och (   /    ), 15 a § sådan den lyder i lagarna 731/2016 
och (   /  ), 16 § sådan den lyder i lagarna 70/2015, 731/2016 och (   /    ), 17, 18, 25 och 26 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 70/2015 och  (    /   ), 21 § sådan den lyder i lag  (   /   
), 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 70/2015 och 363/2016, 31 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och  (   /  ), 31 a § sådan den lyder i lagarna 1081/2012 och 
70/2015, 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 999/2016, 34–38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 63, 
80–82 och 97 § sådana de lyder i lag  (   /    ), 59 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
1081/2012, 70/2015 och (    /    ), 61 § sådan den lyder i lagarna 67/2018 och (   /    ), 65 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lagarna 70/2015, 96/2018, (   /    ) och (   /    ), 68 a § sådan den 
lyder i lagarna 731/2016 och 96/2018, 78 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012, 
70/2015 och (   /    ), 79 § sådan den lyder delvis ändrad i lag (   /   ), 88 § sådan den lyder i la-
garna 70/2015 och (    /    ), 98 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 70/2015 samt 101 § sådan 
den lyder i lag (   /    ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) körrättsinnehavare den som har ett gil-

tigt körkort eller intyg över godkänd förar-
examen,

4) förarexamensmottagare tjänsteleveran-
tör som Trafiksäkerhetsverket har ingått av-
tal med om förarexamensverksamhet enligt 
lagen om förarexamensverksamhet 
(535/1998) eller Trafiksäkerhetsverket, om 
det självt sköter verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en per-
son normalt bor, dvs. under minst 185 dagar 

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) körrättsinnehavare den som har ett gil-

tigt körkort eller intyg över godkänd förar-
examen,

4) förarexamensmottagare tjänsteleveran-
tör som Transport- och kommunikationsver-
ket har ingått avtal med om förarexamens-
verksamhet enligt lagen om förarexamens-
verksamhet (535/1998) eller Transport- och 
kommunikationsverket, om det självt sköter 
verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en per-
son normalt bor, dvs. under minst 185 dagar 
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varje kalenderår, till följd av personlig och 
yrkesmässig anknytning eller, om personen 
saknar yrkesmässig anknytning, till följd av 
en personlig anknytning som präglas av nära 
band mellan personen och den plats där per-
sonen bor, men inte till följd av studier vid 
universitet eller någon annan utbildningsan-
stalt; för en person som har den yrkesmäss-
iga anknytningen till en annan plats än den 
personliga anknytningen och som därför 
omväxlande bor i två eller flera stater ska 
den vanliga vistelseorten anses vara den 
plats som han eller hon har personlig an-
knytning till, under förutsättning att perso-
nen med regelbundna mellanrum återvänder 
dit eller bor i en annan stat för att genomföra 
en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompe-
tens för lastbils- och bussförare enligt II avd. 
3 kap. 4 § i lagen om transportservice 
(320/2017), med grundläggande yrkeskom-
petens grundläggande yrkeskompetens för 
lastbils- och bussförare enligt nämnda kapi-
tel och med yrkesinriktad grundexamen för 
bussförare grundexamen enligt II avd. 3 kap. 
5 § 3 mom. i nämnda lag,

7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1
körkort eller körkortstillstånd där en eller 
flera av körkortskategorierna i gruppen in-
går och med förare i grupp 1 förare med 
körkort som avses i denna punkt,

8) körkort och körkortstillstånd i grupp 2
körkort eller körkortstillstånd där det utöver 
en eller flera kategorier i grupp 1 ingår en 
eller flera körkortskategorier i grupp 2 och 
med förare i grupp 2 förare som har körkort 
för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 
och för vilka de medicinska kraven och gil-
tighetstiden för körkortet följer kraven i 
grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1
tillstånd att driva bilskola som ger rätt att 
ordna förarutbildning för körkortskategori-
erna i grupp 1 och med tillstånd att driva 
bilskola inom grupp 2 tillstånd att driva bil-
skola som ger rätt att ordna förarutbildning 
för körkortskategorierna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare
utbildningsanordnare som har av undervis-
nings- och kulturministeriet beviljat tillstånd 
att ordna examina och utbildning enligt 23 § 
i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och 

varje kalenderår, till följd av personlig och 
yrkesmässig anknytning eller, om personen 
saknar yrkesmässig anknytning, till följd av 
en personlig anknytning som präglas av nära 
band mellan personen och den plats där per-
sonen bor, men inte till följd av studier vid 
universitet eller någon annan utbildningsan-
stalt; för en person som har den yrkesmäss-
iga anknytningen till en annan plats än den 
personliga anknytningen och som därför 
omväxlande bor i två eller flera stater ska 
den vanliga vistelseorten anses vara den 
plats som han eller hon har personlig an-
knytning till, under förutsättning att perso-
nen med regelbundna mellanrum återvänder 
dit eller bor i en annan stat för att genomföra 
en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompe-
tens för lastbils- och bussförare enligt II avd. 
3 kap. 4 § i lagen om transportservice 
(320/2017), med grundläggande yrkeskom-
petens grundläggande yrkeskompetens för 
lastbils- och bussförare enligt nämnda kapi-
tel och med yrkesinriktad grundexamen för 
bussförare grundexamen enligt II avd. 3 kap. 
5 § 3 mom. i nämnda lag,

7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1
körkort eller körkortstillstånd där en eller 
flera av körkortskategorierna i gruppen in-
går och med förare i grupp 1 förare med 
körkort som avses i denna punkt,

8) körkort och körkortstillstånd i grupp 2
körkort eller körkortstillstånd där det utöver 
en eller flera kategorier i grupp 1 ingår en 
eller flera körkortskategorier i grupp 2 och 
med förare i grupp 2 förare som har körkort 
för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 
och för vilka de medicinska kraven och gil-
tighetstiden för körkortet följer kraven i 
grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1
tillstånd att driva bilskola som ger rätt att 
ordna förarutbildning för körkortskategori-
erna i grupp 1 och med tillstånd att driva 
bilskola inom grupp 2 tillstånd att driva bil-
skola som ger rätt att ordna förarutbildning 
för körkortskategorierna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare
utbildningsanordnare som har av undervis-
nings- och kulturministeriet beviljat tillstånd 
att ordna examina och utbildning enligt 23 § 
i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och 
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som ger utbildning för specialyrkesexamen 
för trafiklärare,

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt 
enligt registret och har uppgetts i registre-
ringsintyget, eller om fordonet inte behöver 
registreras, dess faktiska totalvikt och med
fordonskombinationens totalvikt den totala 
vikten på fordonen i kombinationen definie-
rad på samma sätt,

12) alkolås en i lagen om alkolås 
(730/2016) avsedd anordning som hindrar 
att ett fordon startar och vars användning 
kan vara förenad med en påföljd för rattfyl-
leri eller ett läkarutlåtande om huruvida kra-
ven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts,

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori 
AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 
1.2 a i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2002/24/EG om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphä-
vande av rådets direktiv 92/61/EEG, med 
lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 
1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i ka-
tegorierna A1, A2 och A tvåhjuliga fordon 
enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med 
trehjulingar fordon enligt artikel 1.2 c i det 
direktivet, 

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlå-
tande om huruvida de medicinska kraven 
uppfylls vilket getts utifrån en bedömning 
av förarens hälsotillstånd som gjorts med 
stöd av denna lag, med optikerutlåtande ett 
utlåtande om huruvida kraven på synför-
måga uppfylls vilket getts med stöd av 
denna lag och som är avsett att användas i 
stället för en kontroll i samband med trafik-
övervakningen och med sökandens hälso-
deklaration en försäkran att sökanden inte 
känner till några hinder för uppfyllande av 
de medicinska kraven,

15) alkolåsövervakad körrätt sådan kör-
rätt som övervakas med alkolås och som 
meddelas personer som har gjort sig skyl-
diga till rattfylleri,

16) den övervakade en person för vilken 
alkolåsövervakad körrätt har meddelats.

som ger utbildning för specialyrkesexamen 
för trafiklärare,

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt 
enligt registret och har uppgetts i registre-
ringsintyget, eller om fordonet inte behöver 
registreras, dess faktiska totalvikt och med 
fordonskombinationens totalvikt den totala 
vikten på fordonen i kombinationen definie-
rad på samma sätt,

12) alkolås en i lagen om alkolås 
(730/2016) avsedd anordning som hindrar 
att ett fordon startar och vars användning 
kan vara förenad med en påföljd för rattfyl-
leri eller ett läkarutlåtande om huruvida kra-
ven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts,

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori 
AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 
1.2 a i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2002/24/EG om typgodkännande av två-
och trehjuliga motorfordon och om upphä-
vande av rådets direktiv 92/61/EEG, med 
lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 
1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i ka-
tegorierna A1, A2 och A tvåhjuliga fordon 
enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med 
trehjulingar fordon enligt artikel 1.2 c i det 
direktivet,

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlå-
tande om huruvida de medicinska kraven 
uppfylls vilket getts utifrån en bedömning 
av förarens hälsotillstånd som gjorts med 
stöd av denna lag, med optikerutlåtande ett 
utlåtande om huruvida kraven på synför-
måga uppfylls vilket getts med stöd av 
denna lag och som är avsett att användas i 
stället för en kontroll i samband med trafik-
övervakningen och med sökandens hälso-
deklaration en försäkran att sökanden inte 
känner till några hinder för uppfyllande av 
de medicinska kraven,  

15) alkolåsövervakad körrätt sådan körrätt 
som övervakas med alkolås och som medde-
las personer som har gjort sig skyldiga till 
rattfylleri,

16) den övervakade en person för vilken 
alkolåsövervakad körrätt har meddelats.
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8 §

Behörighet i anslutning till körkort, kör-
kortstillstånd och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar körkort, 
körkortstillstånd, undervisningstillstånd, öv-
ningstillstånd för motorcykel och trafiklärar-
tillstånd, förnyar körkort och trafiklärartill-
stånd samt fastställer internationellt körkort. 
Trafiksäkerhetsverket lämnar ut dupletter av 
körkort och av andra tillstånd samt återkallar 
körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt 
körförbud och andra påföljder samt återkal-
lar tillstånd enligt denna paragraf med un-
dantag av körkortstillstånd. Polisen svarar 
för övervakningen av körrättsinnehavares 
körförmåga och hälsotillstånd och kan i an-
slutning därtill besluta om åtgärder som för-
anleds av övervakningen på det sätt som fö-
reskrivs särskilt i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att ett 
körkort som visas upp i samband med ansö-
kan om körkortstillstånd eller körkort ska tas 
om hand för undersökning av dess äkthet, 
om körkortet misstänks vara förfalskat.

8 §

Behörighet i anslutning till körkort, kör-
kortstillstånd och vissa andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar körkort, körkortstillstånd, undervis-
ningstillstånd, övningstillstånd för motorcy-
kel och trafiklärartillstånd, förnyar körkort 
och trafiklärartillstånd samt fastställer inter-
nationellt körkort. Transport- och kommuni-
kationsverket lämnar ut dupletter av körkort 
och av andra tillstånd samt återkallar kör-
kortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt 
körförbud och andra påföljder samt återkal-
lar tillstånd enligt denna paragraf med un-
dantag av körkortstillstånd. Polisen svarar 
för övervakningen av körrättsinnehavares 
körförmåga och hälsotillstånd och kan i an-
slutning därtill besluta om åtgärder som för-
anleds av övervakningen på det sätt som fö-
reskrivs särskilt i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket kan 
besluta att ett körkort som visas upp i sam-
band med ansökan om körkortstillstånd eller 
körkort ska tas om hand för undersökning av 
dess äkthet, om körkortet misstänks vara 
förfalskat.

10 §

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas
1) ett högst sex månader gammalt läkarut-

låtande och dessutom ett utlåtande av en 
specialistläkare, om ett sådant behövs för att 
behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet el-
ler annars av en orsak som kommit till Tra-
fiksäkerhetsverkets kännedom,

2) ett sökandens fotografi som uppfyller 
kraven på passfoto, med undantag av kravet 
att fotografiet får vara högst sex månader 
gammalt, om inte ett sådant fotografi an-
vänds i körkortet som tidigare har registre-
rats i trafik- och transportregistret eller om 
fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas 
ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska 
kunna digitaliseras, om inte ett namnteck-
ningsprov som registrerats tidigare i trafik-

10 §

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas
1) ett högst sex månader gammalt läkarut-

låtande och dessutom ett utlåtande av en 
specialistläkare, om ett sådant behövs för att 
behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet el-
ler annars av en orsak som kommit till 
Transport- och kommunikationsverkets kän-
nedom,

2) ett sökandens fotografi som uppfyller
kraven på passfoto, med undantag av kravet 
att fotografiet får vara högst sex månader 
gammalt, om inte ett sådant fotografi an-
vänds i körkortet som tidigare har registre-
rats i trafik- och transportregistret eller om 
fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas 
ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska 
kunna digitaliseras, om inte ett namnteck-
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och transportregistret används i körkortet,
4) information om huruvida sökanden har 

körkort beviljat i någon annan EU- eller 
EES-stat och en försäkran om att han eller 
hon inte har körförbud eller hans eller hen-
nes körkort inte har begränsats, omhänder-
tagits eller för viss tid återkallats i någon 
annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, 
arbetsgivaren, utbildningsanordnaren eller 
någon annan motsvarande aktör som gäller 
grunderna för att bevilja körkort och hur be-
hövligt ett körkort är i arbetet, om ansökan 
gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom. 

Läkarutlåtande eller utlåtande av en speci-
alistläkare enligt 1 mom. 1 punkten krävs 
dock inte om det inte behövs till följd av ett 
läkarutlåtande eller annars av en orsak som 
kommit till Trafiksäkerhetsverkets känne-
dom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp 
som ansökan avser och inget annat följer av 
bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst två år tidigare vid bevä-
ringstjänstgöring inom försvarsmakten har 
avlagt förarexamen i den kategori som an-
sökan avser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon 
annan EU- eller EES-stat i den kategori som 
ansökan avser och inget annat följer av be-
stämmelserna om förnyelse av körkort,

4) ansökan gäller det första körkortet i 
grupp 1 och sökanden lämnar en hälsodekla-
ration

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen 
av huruvida de medicinska kraven är upp-
fyllda beaktas särskilt hur stigande ålder in-
verkar på förarens hälsotillstånd och uppfyl-
lande av de medicinska kraven, om den som 
ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har 
fyllt 70 år och den som ansöker om kör-
kortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 
punkten ska enligt bestämmelserna om in-
lämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. under-
rätta Trafiksäkerhetsverket om sådana för-
ändringar i arbetsuppgifterna som har sam-
band med upplysningarna. Närmare be-
stämmelser om kraven i anslutning till de 
upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 
5 punkten och, vid behov, om andra krav en-
ligt 1 mom. utfärdas genom förordning av 

ningsprov som registrerats tidigare i trafik-
och transportregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har 
körkort beviljat i någon annan EU- eller 
EES-stat och en försäkran om att han eller 
hon inte har körförbud eller hans eller hen-
nes körkort inte har begränsats, omhänder-
tagits eller för viss tid återkallats i någon 
annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, 
arbetsgivaren, utbildningsanordnaren eller 
någon annan motsvarande aktör som gäller 
grunderna för att bevilja körkort och hur be-
hövligt ett körkort är i arbetet, om ansökan 
gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom,.

Läkarutlåtande eller utlåtande av en speci-
alistläkare enligt 1 mom. 1 punkten krävs 
dock inte om det inte behövs till följd av ett 
läkarutlåtande eller annars av en orsak som 
kommit till Transport- och kommunikat-
ionsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp 
som ansökan avser och inget annat följer av 
bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst tre år tidigare vid bevä-
ringstjänst inom försvarsmakten har avlagt 
förarexamen i den kategori som ansökan av-
ser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon 
annan EU- eller EES-stat i den kategori som 
ansökan avser och inget annat följer av be-
stämmelserna om förnyelse av körkort,

4) ansökan gäller det första körkortet i 
grupp 1 och sökanden lämnar en hälsodekla-
ration.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen 
av huruvida de medicinska kraven är upp-
fyllda beaktas särskilt hur stigande ålder in-
verkar på förarens hälsotillstånd och uppfyl-
lande av de medicinska kraven, om den som 
ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har 
fyllt 70 år och den som ansöker om kör-
kortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 
punkten ska enligt bestämmelserna om in-
lämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. under-
rätta Transport- och kommunikationsverket
om sådana förändringar i arbetsuppgifterna 
som har samband med upplysningarna. 
Närmare bestämmelser om kraven i anslut-
ning till de upplysningar som ska lämnas en-
ligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om 
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statsrådet.
Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska 

ett läkarutlåtande dock visas upp, om inne-
havaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 
år och det har gått minst 5 år sedan körkortet 
beviljades eller om körkortsinnehavaren har 
fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan 
ett körkort i grupp 1 beviljades eller minst 2 
år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska 
ett läkarutlåtande dock visas upp, om inne-
havaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 
år och det har gått minst 5 år sedan körkortet 
beviljades eller om körkortsinnehavaren har 
fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan 
ett körkort i grupp 1 beviljades eller minst 2 
år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

15 §

Återkallelse av körkortstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett 
körkortstillstånd, om mottagaren inte längre 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
körkortstillstånd. Körkortstillståndet återkal-
las dock inte om polisen har meddelat inne-
havaren körförbud. Har körrätten för någon 
kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska 
tillståndet återkallas till den del körrätten 
ännu inte har börjat gälla.

15 §

Återkallelse av körkortstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla ett körkortstillstånd, om motta-
garen inte längre uppfyller förutsättningarna 
för beviljande av körkortstillstånd. Kör-
kortstillståndet återkallas dock inte om poli-
sen har meddelat innehavaren körförbud. 
Har körrätten för någon kategori i körkorts-
tillståndet börjat gälla, ska tillståndet åter-
kallas till den del körrätten ännu inte har 
börjat gälla.

15 a §

Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin till 
den kategori som körrättsinnehavaren upp-
fyller förutsättningarna för, om innehavaren 
inte längre uppfyller de förutsättningar för 
körkortstillstånd som motsvarar körrättska-
tegorin eller motsvarande krav på ålder.  

Ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återstäl-
las, om körrättsinnehavaren visar för polisen 
att han eller hon åter uppfyller förutsättning-
arna för körrätt och polisen återlämnar det 
körkort som motsvarar körrätten och som är 
i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska över-
lämna sitt körkort till polisen och ansöka om 
ett körkort som motsvarar den nya kategorin 
hos Trafiksäkerhetsverket. Polisen kan ut-
färda ett temporärt körkort, om inget annat 
körkort lämnas ut.

15 a §

Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin till 
den kategori som körrättsinnehavaren upp-
fyller förutsättningarna för, om innehavaren 
inte längre uppfyller de förutsättningar för 
körkortstillstånd som motsvarar körrättska-
tegorin eller motsvarande krav på ålder.

Ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återstäl-
las, om körrättsinnehavaren visar för polisen
att han eller hon åter uppfyller förutsättning-
arna för körrätt och polisen återlämnar det 
körkort som motsvarar körrätten och som är 
i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska över-
lämna sitt körkort till polisen och ansöka om 
ett körkort som motsvarar den nya kategorin 
hos Transport- och kommunikationsverket. 
Polisen kan utfärda ett temporärt körkort, 
om inget annat körkort lämnas ut.

16 § 16 §
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Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort 
kan utöver villkor och begränsningar enligt 
5 § 2—4 mom., 68 a § 2 mom. och 97 § 3 
mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska an-
vända glasögon eller andra korrigerande lin-
ser, hörapparat, alkolås eller protes eller 
andra ortopediska hjälpmedel, om han eller 
hon bara genom att använda dem uppfyller 
föreskrivna medicinska krav eller kan köra 
ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsin-
nehavaren ska finnas automatväxel, om inte 
något annat följer av 7 § 6 mom., eller sär-
skilda manöverorgan godkända av förarex-
amensmottagaren som innehavaren har an-
vänt vid körprovet eller manöverprovet för 
förarexamen eller vid ett prov på körför-
måga som polisen förordnat och därigenom 
visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska 
lämna in ett intyg av en läkare eller en spe-
cialistläkare till polisen,

Trafiksäkerhetsverket beslutar om villko-
ren och begränsningarna. Polisen fattar be-
slut i fråga om ett villkor eller en begräns-
ning eller en ändring som beror på en åtgärd 
som hör till polisens behörighet med stöd av 
denna lag. Förarexamensmottagaren upp-
ställer ett villkor eller en begränsning enligt 
1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som 
använts i körprovet, manöverprovet eller 
provet på körförmåga.

Med undantag för villkor som avses 1 
mom. 3 punkten och 97 § 3 mom. ska vill-
koren och begränsningarna antecknas på 
körkortet i anslutning till den körkortskate-
gori som villkoret eller begränsningen gäl-
ler.

Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort 
kan utöver villkor och begränsningar enligt 
5 § 2—4 mom., 68 a § 2 mom. och 97 § 3 
mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska an-
vända glasögon eller andra korrigerande lin-
ser, hörapparat, alkolås eller protes eller 
andra ortopediska hjälpmedel, om han eller 
hon bara genom att använda dem uppfyller 
föreskrivna medicinska krav eller kan köra 
ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsin-
nehavaren ska finnas automatväxel, om inte 
något annat följer av 7 § 6 mom., eller sär-
skilda manöverorgan godkända av förarex-
amensmottagaren som innehavaren har an-
vänt vid körprovet eller manöverprovet för 
förarexamen eller vid ett prov på körför-
måga som polisen förordnat och därigenom 
visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska 
lämna in ett intyg av en läkare eller en spe-
cialistläkare till polisen,

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar om villkoren och begränsningarna. 
Polisen fattar beslut i fråga om ett villkor el-
ler en begränsning eller en ändring som be-
ror på en åtgärd som hör till polisens behö-
righet med stöd av denna lag. Förarexa-
mensmottagaren uppställer ett villkor eller 
en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten uti-
från det fordon som använts i körprovet, 
manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för villkor som avses 1 
mom. 3 punkten och 97 § 3 mom. ska vill-
koren och begränsningarna antecknas på 
körkortet i anslutning till den körkortskate-
gori som villkoret eller begränsningen gäl-
ler.

17 §

Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna 

17 §

Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna 
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i grupp 1 ska följande medicinska krav upp-
fyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd 
ska, om nödvändigt med korrigerande linser, 
ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för 
båda ögonen tillsammans; den som ansöker 
om körkortstillstånd och är helt blind på ett 
öga eller endast använder det ena ögat för att 
se ska ha en synskärpa på minst 0,5, och 
denne ska ha haft denna monokulära syn 
tillräckligt länge för att ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla mini-
mikraven på synfält i bilaga III till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 
2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdi-
rektivet, så att synfältet inte i någon väsent-
lig grad försämrar hans eller hennes förmåga 
att riskfritt köra ett fordon som hör till denna 
grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon 
sjukdom eller någon kroppsskada som 
nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och 
som i väsentlig grad försämrar hans eller 
hennes förmåga att köra ett fordon i den ka-
tegori som avses i detta moment eller, om 
sökanden har ett men, en sjukdom eller en 
kroppsskada som påverkar körförmågan, får 
detta inte i någon väsentlig grad försämra 
förmågan att köra ett fordon utrustat med 
automatväxel, alkolås eller särskilda manö-
verorgan.

En specialistläkare får av särskilda skäl i 
sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets 
minimikrav på synfält enligt 1 mom. 2 
punkten och anse att de medicinska kraven 
är uppfyllda, om kraven enligt bilaga III till 
körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och 
ett körprov som avläggs vid behov talar för 
det. Trafiksäkerhetsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur kraven på synfält 
enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om 
undantag från kraven på synfält samt om hur 
övriga medicinska krav enligt 1 mom. 3
punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de kontrol-
ler som ska göras för att undersöka om de 
medicinska kraven är uppfyllda och för att 
bedöma förarens hälsa och om innehållet i 
kontrollerna så att kraven i körkortsdirekti-
vet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

i grupp 1 ska följande medicinska krav upp-
fyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd 
ska, om nödvändigt med korrigerande linser, 
ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för 
båda ögonen tillsammans; den som ansöker 
om körkortstillstånd och är helt blind på ett 
öga eller endast använder det ena ögat för att 
se ska ha en synskärpa på minst 0,5, och 
denne ska ha haft denna monokulära syn 
tillräckligt länge för att ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla mini-
mikraven på synfält i bilaga III till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 
2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdi-
rektivet, så att synfältet inte i någon väsent-
lig grad försämrar hans eller hennes förmåga 
att riskfritt köra ett fordon som hör till denna 
grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon 
sjukdom eller någon kroppsskada som 
nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och 
som i väsentlig grad försämrar hans eller 
hennes förmåga att köra ett fordon i den ka-
tegori som avses i detta moment eller, om 
sökanden har ett men, en sjukdom eller en 
kroppsskada som påverkar körförmågan, får 
detta inte i någon väsentlig grad försämra 
förmågan att köra ett fordon utrustat med 
automatväxel, alkolås eller särskilda manö-
verorgan.

En specialistläkare får av särskilda skäl i 
sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets 
minimikrav på synfält enligt 1 mom. 2 
punkten och anse att de medicinska kraven 
är uppfyllda, om kraven enligt bilaga III till 
körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och 
ett körprov som avläggs vid behov talar för 
det. Transport- och kommunikationsverket
får meddela närmare föreskrifter om hur 
kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten 
uppfylls och om undantag från kraven på 
synfält samt om hur övriga medicinska krav 
enligt 1 mom. 3 punkten uppfylls. Trans-
port- och kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om de kontroller som 
ska göras för att undersöka om de före-
skrivna medicinska kraven är uppfyllda och 
för att bedöma förarens hälsa och om inne-
hållet i kontrollerna så att kraven i körkorts-
direktivet och kraven på trafiksäkerhet upp-
fylls.
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18 §

Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna 
i grupp 2 ska följande medicinska krav upp-
fyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd 
ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga 
och minst 0,1 på det andra ögat, vid behov 
genom korrigering med linser som har en 
styrka på högst +8 dioptrier,

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden 
ska uppfylla minimikraven på synfält i bi-
laga III till körkortsdirektivet, så att synfäl-
tet inte i någon väsentlig grad försämrar 
hans eller hennes förmåga att riskfritt köra 
ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden ska, vid behov med hörappa-
rat, åtminstone på ett öra uppfatta normal 
konversationsstämma på fyra meters av-
stånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon 
sjukdom eller någon kroppsskada som 
nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och 
som i väsentlig grad försämrar hans eller 
hennes förmåga att köra ett fordon i den ka-
tegori som avses i detta moment eller, om 
sökanden har något men, någon sjukdom el-
ler någon kroppsskada som påverkar kör-
förmågan, får detta inte i någon väsentlig 
grad försämra förmågan att köra ett fordon 
utrustat med automatväxel, alkolås eller sär-
skilda manöverorgan.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 
1 mom. 2 punkten och övriga medicinska 
krav enligt 4 punkten uppfylls samt om de 
kontroller som ska göras för att undersöka 
om de medicinska kraven är uppfyllda och 
för att bedöma förarens hälsa och om inne-
hållet i kontrollerna så att kraven i körkorts-
direktivet och kraven på trafiksäkerhet upp-
fylls.

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är 
inget hinder för att använda hörselskydd i 
fordon i kategorierna C1 och C, om det är 
nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmel-
serna för arbetstagaren.

18 §

Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna 
i grupp 2 ska följande medicinska krav upp-
fyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd 
ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga 
och minst 0,1 på det andra ögat, vid behov 
genom korrigering med linser som har en 
styrka på högst +8 dioptrier,

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden 
ska uppfylla minimikraven på synfält i bi-
laga III till körkortsdirektivet, så att synfäl-
tet inte i någon väsentlig grad försämrar 
hans eller hennes förmåga att riskfritt köra 
ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden ska, vid behov med hörappa-
rat, åtminstone på ett öra uppfatta normal 
konversationsstämma på fyra meters av-
stånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon 
sjukdom eller någon kroppsskada som 
nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och 
som i väsentlig grad försämrar hans eller 
hennes förmåga att köra ett fordon i den ka-
tegori som avses i detta moment eller, om 
sökanden har ett men, en sjukdom eller en 
kroppsskada som påverkar körförmågan, får 
detta inte i någon väsentlig grad försämra 
förmågan att köra ett fordon utrustat med 
automatväxel, alkolås eller särskilda manö-
verorgan.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur kraven 
på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och öv-
riga medicinska krav enligt 4 punkten upp-
fylls samt om de kontroller som ska göras 
för att undersöka om de medicinska kraven 
är uppfyllda och för att bedöma förarens 
hälsa och om innehållet i kontrollerna så att 
kraven i körkortsdirektivet och kraven på 
trafiksäkerhet uppfylls.

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är 
inget hinder för att använda hörselskydd i 
fordon i kategorierna C1 och C, om det är 
nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmel-
serna för arbetstagaren.
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19 §

Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant 
intyg ska lämnas in över prov på körför-
måga som visar hur en sjukdom, ett men el-
ler en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 
punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påver-
kar körningen och över eventuella manöver-
organ som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmot-
tagaren med ett fordon i den kategori som 
körkortet eller förarexamen avser. Närmare 
föreskrifter om hur prov på körförmåga ska 
genomföras får meddelas av Trafiksäker-
hetsverket.

19 §

Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant 
intyg ska lämnas in över prov på körför-
måga som visar hur en sjukdom, ett men el-
ler en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 
punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påver-
kar körningen och över eventuella manöver-
organ som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmot-
tagaren med ett fordon i den kategori som 
körkortet eller förarexamen avser. Närmare 
föreskrifter om hur prov på körförmåga ska 
genomföras får meddelas av Transport- och 
kommunikationsverket.

21 §

Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna ska en lä-
kare göra en anmälan till polisen, om han el-
ler hon konstaterar att den som ansöker om 
körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare 
inte längre uppfyller de medicinska krav 
som anges i 17 eller 18 § på grund av att 
hälsotillståndet försämrats och försämringen 
inte är endast tillfällig eller på grund av att 
personen fortgående missbrukar berus-
ningsmedel. 

Trots sekretessbestämmelserna har en 
sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en 
anmälan till polisen om att den som ansöker 
om körkortstillstånd eller en körrättsinneha-
vare inte längre uppfyller de medicinska 
krav som anges i 17 eller 18 § på grund av 
att personen fortgående missbrukar berus-
ningsmedel. 

Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. 
görs ska patienten informeras om skyldig-
heten eller rätten att göra en anmälan och 
upplysas om hur körförmågan påverkas av 
hälsotillståndet. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. får bara 
innehålla 

1) uppgift om att personen inte uppfyller 
de medicinska kraven för körkortstillstånd, 

2) uppgift om andra åtgärder som läkaren, 
sjukskötaren eller hälsovårdaren föreslår för 
att närmare utreda personens hälsotillstånd 

21 §

Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna har en 
sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en 
anmälan till polisen om att den som ansöker 
om körkortstillstånd eller en körrättsinneha-
vare inte längre uppfyller de medicinska 
krav som anges i 17 eller 18 § på grund av 
att personen fortgående använder berus-
ningsmedel eller på grund av att hälsotill-
ståndet försämrats och försämringen inte är 
endast tillfällig.

Trots sekretessbestämmelserna har en 
sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en 
anmälan till polisen om att den som ansöker 
om körkortstillstånd eller en körrättsinneha-
vare inte längre uppfyller de medicinska 
krav som anges i 17 eller 18 § på grund av
att personen fortgående använder berus-
ningsmedel.

Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. 
görs ska patienten informeras om skyldig-
heten eller rätten att göra en anmälan och 
upplysas om hur körförmågan påverkas av 
hälsotillståndet.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. får bara 
innehålla

1) uppgift om att personen inte uppfyller 
de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) uppgift om andra åtgärder som läkaren, 
sjukskötaren eller hälsovårdaren föreslår för 
att närmare utreda personens hälsotillstånd 
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och hur det påverkar körförmågan. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om 

läkares anmälningsplikt gäller också optiker 
vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i 
samband med trafikövervakning. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om anmälan.

och hur det påverkar körförmågan.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om 

läkares anmälningsplikt gäller också optiker 
vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i 
samband med trafikövervakning.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om anmälan.

25 §

Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om
1) körkortstillståndet har återkallats,
2) det efter beviljat körkortstillstånd 

kommer fram omständigheter som hindrar 
att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har med-
delats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har ett i Finland, in-
begripet Åland, eller i utlandet utfärdat kör-
kort ska han eller hon återlämna det när ett 
nytt körkort lämnas ut, om inte något annat 
föreskrivs. Om körkortet inte kan återlämnas 
på grund av att det har stulits, förstörts eller 
försvunnit, ska det lämnas en redogörelse 
för detta. Om körkortet senare kommer till 
rätta, ska det återlämnas till Trafiksäkerhets-
verket.

25 §

Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om
1) körkortstillståndet har återkallats,
2) det efter beviljat körkortstillstånd 

kommer fram omständigheter som hindrar 
att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har med-
delats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har ett i Finland, in-
begripet Åland, eller i utlandet utfärdat kör-
kort ska han eller hon återlämna det när ett 
nytt körkort lämnas ut, om inte något annat 
föreskrivs. Om körkortet inte kan återlämnas 
på grund av att det har stulits, förstörts eller 
försvunnit, ska det lämnas en redogörelse 
för detta. Om körkortet senare kommer till 
rätta, ska det återlämnas till Transport- och 
kommunikationsverket.

26 §

Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. 
Trafiksäkerhetsverket lämnar ut körkortet, 
om det inte kan skickas per post på grund av 
att myndigheten måste få sökandens gamla 
körkort eller av någon annan orsak som hän-
för sig till dokumentsäkerhet eller till utfö-
rande av någon uppgift enligt denna lag. 
Närmare bestämmelser om hinder för att 
sända körkort per post, förfarandet vid post-
ning och andra krav på postningen samt 
återlämnande av sökandens gamla körkort 
till myndigheten får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU-
eller EES-stat återlämnas när ett körkort 

26 §

Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. 
Transport- och kommunikationsverket läm-
nar ut körkortet, om det inte kan skickas per 
post på grund av att myndigheten måste få 
sökandens gamla körkort eller av någon an-
nan orsak som hänför sig till dokumentsä-
kerhet eller till utförande av någon uppgift 
enligt denna lag. Närmare bestämmelser om 
hinder för att sända körkort per post, förfa-
randet vid postning och andra krav på post-
ningen samt återlämnande av sökandens 
gamla körkort till myndigheten får utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU-
eller EES-stat återlämnas när ett körkort 
lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren 
och skälen för detta anges.
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lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren 
och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av 
ett återlämnat körkort och om återlämnande 
av ett körkort som avses i 2 mom. till utfär-
daren vid utlämnande av körkort får utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om bevarande av 
ett återlämnat körkort och om återlämnande 
av ett körkort som avses i 2 mom. till utfär-
daren vid utlämnande av körkort får utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

28 §

Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort kan få en 
duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 
mom. 2 och 3 punkten uppfylls och körkor-
tet har beviljats i Finland. En duplett kan 
dock med avvikelse från vad som föreskrivs 
i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av 
körkortet har sin vanliga vistelseort i någon 
annan stat än en EU- eller EES-stat.

Ansökan om duplett av körkort ska göras 
om

1) körkortet har förkommit, förstörts eller 
blivit stulet,

2 innehavaren inte längre kan identifieras 
på fotografiet,

3) innehavaren har bytt namn eller fått ny 
personbeteckning,

4) körkortet är så förstört att det inte går 
att läsa utan svårigheter.

I ansökan ska uppges orsaken till att man 
ansöker om en duplett och till ansökan ska 
vid behov fogas fotografi och namnteck-
ningsprov. Om ett förkommet eller stulet 
körkort senare hittas, ska det överlämnas till 
Trafiksäkerhetsverket. När det behövs ska 
innehavaren lägga fram en tillförlitlig redo-
görelse för en namnändring eller en ny per-
sonbeteckning. Ansökan ska göras senast tre 
månader efter ändringen.

Dupletten är giltig till samma datum som 
det körkort som ligger till grund för utfär-
dandet av dupletten, om giltighetstiden för 
det körkort som ligger till grund för utfär-
dandet av dupletten motsvarar de tider som 
avses i 22 §.

Bestämmelserna i 25 § gäller också ut-
lämnande av dupletter. Dupletten får förstö-
ras, om den inte har lämnats ut inom ett år 
från ansökan. Närmare bestämmelser om ut-
lämnande och förstörande av dupletter får 
utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §

Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort kan få en 
duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 
mom. 2 och 3 punkten uppfylls och körkor-
tet har beviljats i Finland. En duplett kan 
dock med avvikelse från vad som föreskrivs 
i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av 
körkortet har sin vanliga vistelseort i någon 
annan stat än en EU- eller EES-stat.

Ansökan om duplett av körkort ska göras 
om

1) körkortet har förkommit, förstörts eller 
blivit stulet,

2) innehavaren inte längre kan identifieras 
på fotografiet,

3) innehavaren har bytt namn eller fått ny 
personbeteckning,

4) körkortet är så förstört att det inte går 
att läsa utan svårigheter.

I ansökan ska uppges orsaken till att man 
ansöker om en duplett och till ansökan ska 
vid behov fogas fotografi och namnteck-
ningsprov. Om ett förkommet eller stulet 
körkort senare hittas, ska det överlämnas till 
Transport- och kommunikationsverket. När 
det behövs ska innehavaren lägga fram en 
tillförlitlig redogörelse för en namnändring 
eller en ny personbeteckning. Ansökan ska 
göras senast tre månader efter ändringen.

Dupletten är giltig till samma datum som 
det körkort som ligger till grund för utfär-
dandet av dupletten, om giltighetstiden för 
det körkort som ligger till grund för utfär-
dandet av dupletten motsvarar de tider som 
avses i 22 §.

Bestämmelserna i 25 § gäller också ut-
lämnande av dupletter. Dupletten får förstö-
ras, om den inte har lämnats ut inom ett år 
från ansökan. Närmare bestämmelser om ut-
lämnande och förstörande av dupletter får 
utfärdas genom förordning av statsrådet.
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29 §

Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket lämna ut ett temporärt körkort som mot-
svarar körkortstillståndet eller någon kate-
gori i tillståndet, om förutsättningarna för att 
lämna ut körkort uppfylls och inget annat 
motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt 
körkort får lämnas ut också om nytt kör-
kortstillstånd inte krävs eller om ansökan 
gäller duplett av körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som 
anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort 
i samband med en åtgärd som hör till poli-
sens behörighet enligt denna lag, om körrät-
tens uppkomst eller dess fortsatta giltighet 
kräver det.

Temporärt körkort utfärdas för högst tre 
månader och det gäller endast i Finland, om 
inte något annat följer av internationella av-
tal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut 
till någon som har ansökt om tillfälligt kör-
kort.

Formuläret för blanketten för temporärt 
körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket. 
Om det inte finns något fotografi av inneha-
varen på körkortet, ska innehavaren vid kör-
ning medföra en giltig och tillförlitlig identi-
tetshandling. Det temporära körkortet ska 
återlämnas när det nya körkortet eller 
dupletten lämnas ut.

29 §

Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket lämna ut ett tempo-
rärt körkort som motsvarar körkortstillstån-
det eller någon kategori i tillståndet, om för-
utsättningarna för att lämna ut körkort upp-
fylls och inget annat motsvarande körkort 
lämnas ut. Temporärt körkort får lämnas ut 
också om nytt körkortstillstånd inte krävs el-
ler om ansökan gäller duplett av körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som 
anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort 
i samband med en åtgärd som hör till poli-
sens behörighet enligt denna lag, om körrät-
tens uppkomst eller dess fortsatta giltighet 
kräver det.

Temporärt körkort utfärdas för högst tre 
månader och det gäller endast i Finland, om 
inte något annat följer av internationella av-
tal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut 
till någon som har ansökt om tillfälligt kör-
kort.

Formuläret för blanketten för temporärt 
körkort fastställs av Transport- och kommu-
nikationsverket. Om det inte finns något fo-
tografi av innehavaren på körkortet, ska in-
nehavaren vid körning medföra en giltig och 
tillförlitlig identitetshandling. Det temporära 
körkortet ska återlämnas när det nya körkor-
tet eller dupletten lämnas ut.

30 §

När körkortstillstånd och andra tillstånd 
förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter 
den dag då det beviljades till den del ett 
körkort eller ett temporärt körkort som mot-
svarar den kategori som antecknats i till-
ståndet inte har lämnats ut.

Trafiksäkerhetsverket får förstöra ett kör-
kort om det inte har lämnats ut inom tre år 
från det att körkortstillstånd beviljades. Ett 
tidigare körkort som återlämnas samtidigt 
som ett körkort lämnas ut kan förstöras om 
inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

30 §

När körkortstillstånd och andra tillstånd 
förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter 
den dag då det beviljades till den del ett 
körkort eller ett temporärt körkort som mot-
svarar den kategori som antecknats i till-
ståndet inte har lämnats ut.

Transport- och kommunikationsverket får 
förstöra ett körkort om det inte har lämnats 
ut inom tre år från det att körkortstillstånd 
beviljades. Ett tidigare körkort som återläm-
nas samtidigt som ett körkort lämnas ut kan 
förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 
§ eller 6 kap.

RP 61/2018 rd



845

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska 
sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa 
att förutsättningarna uppfylls. Närmare be-
stämmelser om förstörande av körkort får 
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska 
sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa 
att förutsättningarna uppfylls. Närmare be-
stämmelser om förstörande av körkort får 
utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §

Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med kör-
kortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdi-
rektivet. Närmare bestämmelser om kör-
kortskraven och informationen på körkorten 
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kategorierna för körkortstillstånd anteck-
nas på körkortet. Villkor, begränsningar och 
andra upplysningar som rör körkortet an-
tecknas i kodad form. Närmare bestämmel-
ser om koder och användningen av dem får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid 
ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse 
av körkort ska ett nytt fotografi bifogas, om 
det fotografi som finns i myndigheternas re-
gister är mer än 15 år gammalt.

Trafiksäkerhetsverket svarar för att kör-
kort tillverkas och levereras för att lämnas ut 
enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning 
och leverans av övriga tillstånd och intyg 
som avses i denna lag, om inte något annat 
föreskrivs särskilt.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf 
gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller in-
ternationellt körkort.

31 §

Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med kör-
kortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdi-
rektivet. Närmare bestämmelser om kör-
kortskraven och informationen på körkorten 
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kategorierna för körkortstillstånd anteck-
nas på körkortet. Villkor, begränsningar och 
andra upplysningar som rör körkortet an-
tecknas i kodad form. Närmare bestämmel-
ser om koder och användningen av dem får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid 
ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse 
av körkort ska ett nytt fotografi bifogas, om 
det fotografi som finns i myndigheternas re-
gister är mer än 15 år gammalt.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för att körkort tillverkas och levereras 
för att lämnas ut enligt 26 §. Det svarar 
också för tillverkning och leverans av övriga 
tillstånd och intyg som avses i denna lag, 
om inte något annat föreskrivs särskilt. 

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf 
gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller in-
ternationellt körkort.

31 a §

Serviceuppgifter som gäller körkort och 
andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan sköta de uppgif-
ter som avses i 31 § 3 mom. genom att 
skaffa service för uppgifterna från en privat 
eller offentlig serviceproducent. Verket kan 
förena sådana uppgifter med uppgifter vid 
mottagandet av körkort som återsänds av 
dem som får körkort. Detta moment kan 
även tillämpas på andra tillstånd som avses i 
denna lag. Närmare bestämmelser om det 
förfarande som ska iakttas när servicen pro-
duceras utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

31 a §

Serviceuppgifter som gäller körkort och 
andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan 
sköta de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. 
genom att skaffa service för uppgifterna från 
en privat eller offentlig serviceproducent. 
Verket kan förena sådana uppgifter med 
uppgifter vid mottagandet av körkort som 
återsänds av dem som får körkort. Detta 
moment kan även tillämpas på andra till-
stånd som avses i denna lag. Närmare be-
stämmelser om det förfarande som ska iakt-
tas när servicen produceras utfärdas genom 
förordning av statsrådet.
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Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
serviceproducentens verksamhet. Verket ska 
med iakttagande av 8 b § avtala med ser-
viceproducenten om serviceuppgifternas 
omfattning och andra krav på serviceuppgif-
terna så att kraven på god förvaltning upp-
fylls. Serviceproducenten ska vara tillförlit-
lig och ha sådan teknisk, ekonomisk och 
operativ beredskap som krävs för att sköta 
uppgifterna och beredskap att sörja för den 
datasäkerhet som uppgifterna förutsätter.

De personuppgifter som behandlas när 
uppgifter som avses i denna paragraf full-
görs är sekretessbelagda. På behandlingen 
av personuppgifter tillämpas Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
När serviceproducenten och dennes an-
ställda sköter dessa uppgifter ska bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar till-
lämpas på dem. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över serviceproducentens verk-
samhet. Verket ska med iakttagande av 8 b § 
avtala med serviceproducenten om service-
uppgifternas omfattning och andra krav på 
serviceuppgifterna så att kraven på god för-
valtning uppfylls. Serviceproducenten ska 
vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, eko-
nomisk och operativ beredskap som krävs 
för att sköta uppgifterna och beredskap att 
sörja för den datasäkerhet som uppgifterna 
förutsätter.

De personuppgifter som behandlas när 
uppgifter som avses i denna paragraf full-
görs är sekretessbelagda. På behandlingen 
av personuppgifter tillämpas Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
När serviceproducenten och dennes an-
ställda sköter dessa uppgifter ska bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar till-
lämpas på dem. Om skadeståndsansvar före-
skrivs i skadeståndslagen (412/1974).

32 §

Skyldighet att medföra och visa upp körkort 
och andra tillstånd eller intyg

Körkort, temporärt körkort, tillfälligt kör-
kort, internationellt körkort, undervisnings-
tillstånd, övningstillstånd för motorcykel, 
förarbevis för moped utfärdat i någon annan 
EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartill-
stånd, tillstånd för undervisningspraktik och 
intyg över förarexamen ska medföras vid 
körning och på anmodan visas upp för en 
polisman, för en tullman eller gränsbevak-
ningsman som fullgör tjänsteåligganden som 
hänför sig till trafikövervakning eller för en 
tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som 
kommunikationsministeriet eller Trafikver-
ket har förordnat att övervaka trafiken.

Om föraren inte medför körkort, men hans 

32 §

Skyldighet att medföra och visa upp körkort 
och andra tillstånd eller intyg

Körkort, temporärt körkort, tillfälligt kör-
kort, internationellt körkort, undervisnings-
tillstånd, övningstillstånd för motorcykel, 
förarbevis för moped utfärdat i någon annan 
EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartill-
stånd, tillstånd för undervisningspraktik och 
intyg över förarexamen ska medföras vid 
körning och på anmodan visas upp för en 
polisman, för en tullman eller gränsbevak-
ningsman som fullgör tjänsteåligganden som 
hänför sig till trafikövervakning eller för en 
tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som 
kommunikationsministeriet eller Transport-
och kommunikationsverket har förordnat att 
övervaka trafiken.

Om föraren inte medför körkort, men hans 
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eller hennes identitet har fastställts och det 
inte finns anledning att anta att han eller hon 
saknar körrätt, kan en polisman låta färden 
fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa 
upp körkortet inom en viss tid hos polisen. 
Detsamma gäller om föraren saknar något 
annat av de dokument som nämns i 1 mom.

eller hennes identitet har fastställts och det 
inte finns anledning att anta att han eller hon 
saknar körrätt, kan en polisman låta färden 
fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa 
upp körkortet inom en viss tid hos polisen. 
Detsamma gäller om föraren saknar något 
annat av de dokument som nämns i 1 mom.

34 §

Tillståndsplikt för körundervisning och öv-
ningskörning

För att ge körundervisning och handleda 
övningskörning i trafiken för körkort, krävs 
tillstånd av Trafiksäkerhetsverket (undervis-
ningstillstånd). Bestämmelserna om körun-
dervisning gäller också undervisning i ma-
növrering, om inte annat föreskrivs. 

För att få driva bilskola krävs tillstånd av 
Trafiksäkerhetsverket (tillstånd att driva bil-
skola). Tillstånd att driva bilskola krävs 
också för att ge yrkesmässig eller kommer-
siell körundervisning eller handledning av 
övningskörning för körkort. Undervisnings-
tillstånd medför rätt att ge annan än kom-
mersiell eller yrkesmässig körundervisning 
och handledning av övningskörning för kör-
kort. 

Övningskörning med motorcykel för mo-
torcykelkörkort får ske med tillstånd av Tra-
fiksäkerhetsverket (övningstillstånd för mo-
torcykel).

34 §

Tillståndsplikt för körundervisning och öv-
ningskörning

För att ge körundervisning och handleda 
övningskörning i trafiken för körkort, krävs 
tillstånd av Transport- och kommunikations-
verket (undervisningstillstånd). Bestämmel-
serna om körundervisning gäller också 
undervisning i manövrering, om inte annat 
föreskrivs.

För att få driva bilskola krävs tillstånd av 
Transport- och kommunikationsverket (till-
stånd att driva bilskola). Tillstånd att driva 
bilskola krävs också för att ge yrkesmässig 
eller kommersiell körundervisning eller 
handledning av övningskörning för körkort. 
Undervisningstillstånd medför rätt att ge an-
nan än kommersiell eller yrkesmässig kör-
undervisning och handledning av övnings-
körning för körkort.

Övningskörning med motorcykel för mo-
torcykelkörkort får ske med tillstånd av 
Transport- och kommunikationsverket (öv-
ningstillstånd för motorcykel).

35 §

Utbildningskrav för körkort i grupp 1  

En person som avlägger körkort i grupp 1 
och som inte redan har ett körkort i denna 
grupp ska oberoende av körkortskategori få 
utbildning som ger baskunskaper om trafik-
systemet, samspelet och riskerna i trafiken, 
faktorer som hänför sig till säkerheten för 
olika kategorier av trafikanter, ansvar och 
skyldigheter som hänför sig till framföran-
det av motordrivna fordon samt andra krav 
på en körstil som är säker och tar hänsyn till 
miljön. Utbildningen får ges i form av teori-
utbildning. 

35 §

Utbildningskrav för körkort i grupp 1

En person som avlägger körkort i grupp 1 
och som inte redan har ett körkort i denna 
grupp ska oberoende av körkortskategori få 
utbildning som ger baskunskaper om trafik-
systemet, samspelet och riskerna i trafiken, 
faktorer som hänför sig till säkerheten för 
olika kategorier av trafikanter, ansvar och 
skyldigheter som hänför sig till framföran-
det av motordrivna fordon samt andra krav 
på en körstil som är säker och tar hänsyn till 
miljön. Utbildningen får ges i form av teori-
utbildning.
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En person som avlägger körkort för bil i 
kategori B ska före förarexamen få utbild-
ning som förbättrar hans eller hennes fär-
digheter att köra under svåra förhållanden 
och även i övrigt stödjer en säker och an-
svarsfull körstil som följer reglerna. Utbild-
ningen ska särskilt stärka färdigheterna att 
upptäcka och undvika farliga situationer och 
faktorer som kan öka olycksrisken genom 
att de försämrar förarens körförmåga. Ut-
bildningen ska innefatta undervisning i att 
identifiera särdragen hos och riskerna med 
körning i mörker och halt väglag, såsom hur 
en hal vägyta påverkar kontrollen över for-
donet samt i hur körhastighet, avstånd till 
fordonet framför och korrekta observationer 
påverkar förarens möjligheter att reagera 
och hur hastigheten påverkar bromssträckan 
och kontrollen över fordonet. Körundervis-
ningen i halt väglag kan också ordnas som 
prov på och träning av körning på övnings-
bana eller något annat motsvarande område 
som inte används för allmän trafik. Utbild-
ningen ska ta åtta timmar och innefatta teo-
riundervisning och körundervisning, som 
delvis får ske med simulator. 

Ett villkor för det första körkortet för mo-
torcykel och för körkort för bil i kategori B 
är att den som avlägger körkortet har fått 
körundervisning.

Körkortskategorin för motorcykel kan hö-
jas till följande kategori genom att den som 
ansöker om höjningen genomgår utbildning 
eller avlägger körprov, om han eller hon har 
fått körrätt för kategorin som ska höjas 
minst två år tidigare. 

För att få ge utbildning som avses i 1, 2 
och 4 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. 
Med avvikelse från kravet på tillstånd att 
driva bilskola får Trafiksäkerhetsverket
godkänna att sådan utbildning också ges av 
andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen som 
har den branschkännedom och det kunnande 
samt den utbildningserfarenhet som krävs 
för utbildningen. Utan tillstånd att driva bil-
skola och särskilt godkännande får utbild-
ning som avses i 1 mom. ges i grundskolan 
och inom utbildning på andra stadiet i enlig-
het med kraven på utbildningens innehåll 
och genomförande. På sådana tillhandahål-
lare av utbildning som avses i detta moment 
tillämpas bestämmelserna om tillsyn över 

En person som avlägger körkort för bil i 
kategori B ska före förarexamen få utbild-
ning som förbättrar hans eller hennes fär-
digheter att köra under svåra förhållanden 
och även i övrigt stödjer en säker och an-
svarsfull körstil som följer reglerna. Utbild-
ningen ska särskilt stärka färdigheterna att 
upptäcka och undvika farliga situationer och 
faktorer som kan öka olycksrisken genom 
att de försämrar förarens körförmåga. Ut-
bildningen ska innefatta undervisning i att 
identifiera särdragen hos och riskerna med 
körning i mörker och halt väglag, såsom hur 
en hal vägyta påverkar kontrollen över for-
donet samt i hur körhastighet, avstånd till 
fordonet framför och korrekta observationer 
påverkar förarens möjligheter att reagera 
och hur hastigheten påverkar bromssträckan 
och kontrollen över fordonet. Körundervis-
ningen i halt väglag kan också ordnas som 
prov på och träning av körning på övnings-
bana eller något annat motsvarande område 
som inte används för allmän trafik. Utbild-
ningen ska ta åtta timmar och innefatta teo-
riundervisning och körundervisning, som 
delvis får ske med simulator.

Ett villkor för det första körkortet för mo-
torcykel och för körkort för bil i kategori B 
är att den som avlägger körkortet har fått 
körundervisning.

Körkortskategorin för motorcykel kan hö-
jas till följande kategori genom att den som 
ansöker om höjningen genomgår utbildning 
eller avlägger körprov, om han eller hon har 
fått körrätt för kategorin som ska höjas 
minst två år tidigare.

För att få ge utbildning som avses i 1, 2 
och 4 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. 
Med avvikelse från kravet på tillstånd att 
driva bilskola får Transport- och kommuni-
kationsverket godkänna att sådan utbildning 
också ges av andra aktörer i trafiksäkerhets-
branschen som har den branschkännedom 
och det kunnande samt den utbildningserfa-
renhet som krävs för utbildningen. Utan till-
stånd att driva bilskola och särskilt godkän-
nande får utbildning som avses i 1 mom. ges 
i grundskolan och inom utbildning på andra 
stadiet i enlighet med kraven på utbildning-
ens innehåll och genomförande. På sådana 
tillhandahållare av utbildning som avses i 
detta moment tillämpas bestämmelserna om 
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bilskolor. 

Närmare bestämmelser om den utbildning 
som avses i denna paragraf och kraven på 
genomförandet av den, utbildningens och 
körundervisningens omfattning samt undan-
tag från tillsynen över bilskolor i fråga om i 
4 mom. avsedda andra tillhandahållare av 
utbildning än sådana som har tillstånd att 
driva bilskola får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda närmare föreskrifter om utbildningens 
innehåll och de praktiska utbildningsar-
rangemangen samt föreskrifter om tillgodo-
räknande av utländsk utbildning som mots-
varar den utbildning som avses i 2 eller 3 
mom.

tillsyn över bilskolor.
Närmare bestämmelser om den utbildning 

som avses i denna paragraf och kraven på 
genomförandet av den, utbildningens och 
körundervisningens omfattning samt undan-
tag från tillsynen över bilskolor i fråga om i 
4 mom. avsedda andra tillhandahållare av 
utbildning än sådana som har tillstånd att 
driva bilskola får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsverket får utfärda närmare föreskrifter 
om utbildningens innehåll och de praktiska 
utbildningsarrangemangen samt föreskrifter 
om tillgodoräknande av utländsk utbildning 
som motsvarar den utbildning som avses i 2 
eller 3 mom.

36 §

Förarutbildning för körkort i grupp 2  

I förarutbildning för körkort i grupp 2 ska 
ingå undervisning om hur fordonet, med 
hänsyn till dess särskilda egenskaper, an-
vänds, manövreras och körs rätt och enligt 
trafikreglerna i varierande trafiksituationer 
och trafikmiljöer på ett säkert, ekonomiskt, 
ekologiskt och flexibelt sätt. Utbildningen 
ska också innefatta den utbildning i första 
hjälpen som behövs för aktiva insatser på en 
olycksplats samt undervisning i defensivt 
körsätt för upptäckande och undvikande av 
farliga trafiksituationer. 

Förarutbildningen ska innefatta teoriut-
bildning och körundervisning för respektive 
kategori och utbildningen ska följa den läro-
plan som Trafiksäkerhetsverket fastställt. 
Utbildningen kan ges som utbildning som
kompletterar det körkort i grupp 2 eller den 
yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare 
som den som avlägger körkortet har. 

Bestämmelser om undervisningens mini-
mimängd och närmare bestämmelser om 
kraven på läroplanen, yrkeskompetensen 
och utbildningen får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om utbildning-

36 §

Förarutbildning för körkort i grupp 2

I förarutbildning för körkort i grupp 2 ska 
ingå undervisning om hur fordonet, med 
hänsyn till dess särskilda egenskaper, an-
vänds, manövreras och körs rätt och enligt 
trafikreglerna i varierande trafiksituationer 
och trafikmiljöer på ett säkert, ekonomiskt, 
ekologiskt och flexibelt sätt. Utbildningen 
ska också innefatta den utbildning i första 
hjälpen som behövs för aktiva insatser på en 
olycksplats samt undervisning i defensivt 
körsätt för upptäckande och undvikande av 
farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teoriut-
bildning och körundervisning för respektive 
kategori och utbildningen ska följa den läro-
plan som Transport- och kommunikations-
verket fastställt. Utbildningen kan ges som 
utbildning som kompletterar det körkort i 
grupp 2 eller den yrkeskompetens för last-
bils- eller bussförare som den som avlägger 
körkortet har.

Bestämmelser om undervisningens mini-
mimängd och närmare bestämmelser om 
kraven på läroplanen, yrkeskompetensen 
och utbildningen får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Transport- och kommuni-
kationsverket får utfärda närmare föreskrif-
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ens innehåll och de praktiska utbildningsar-
rangemangen samt om tillgodoräknande av 
motsvarande utländsk utbildning.

ter om utbildningens innehåll och de prak-
tiska utbildningsarrangemangen samt om 
tillgodoräknande av motsvarande utländsk 
utbildning.

37 §

Utbildning i anslutning till körförbud för 
nya förare samt återlämnande av körkort ef-

ter körförbud  

Om en förare meddelas körförbud för tra-
fikbrott eller återkommande trafikförseelser 
under två år från det att den första körrätten 
för bil erhölls, är ett villkor för att körkortet 
ska återlämnas efter att körförbudet upphört 
att föraren har fått efterutbildning om risk-
beteende och dess inverkan på trafiksäker-
heten. Bestämmelsen tillämpas också på en 
sådan innehavare av körrätt för motorcykel 
som inte har körrätt för bil, under två år efter 
erhållandet av den första körrätten för mo-
torcykel. Om de övervakningstider som av-
ses i detta moment överlappar varandra eller 
följer på varandra utan avbrott, betraktas 
övervakningstiderna som en enda övervak-
ningsperiod. 

För att körkortet ska återlämnas efter ett 
sådant körförbud som avses i 1 mom. krävs 
det att den som meddelats körförbud visar 
upp ett intyg över att han eller hon fått den 
utbildning som avses i 1 mom. 

För att få ge utbildning som avses i 1 
mom. krävs tillstånd att driva bilskola. Tra-
fiksäkerhetsverket får godkänna att utbild-
ningen också ges av andra aktörer i trafiksä-
kerhetsbranschen som har den branschkän-
nedom och det kunnande samt den utbild-
ningserfarenhet som krävs för utbildningen. 
På tillsynen över utbildningen tillämpas be-
stämmelserna om tillsyn över bilskolor. 

Närmare bestämmelser om utbildningen 
och dess omfattning samt bestämmelser om 
undantag från tillsynen över bilskolor i fråga 
om i 3 mom. avsedda andra tillhandahållare 
av utbildning än sådana som har tillstånd att 
driva bilskola får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda närmare föreskrifter om utbildningens 
innehåll och de praktiska utbildningsar-
rangemangen.

37 §

Utbildning i anslutning till körförbud för 
nya förare samt återlämnande av körkort ef-

ter körförbud

Om en förare meddelas körförbud för tra-
fikbrott eller återkommande trafikförseelser 
under två år från det att den första körrätten 
för bil erhölls, är ett villkor för att körkortet 
ska återlämnas efter att körförbudet upphört 
att föraren har fått efterutbildning om risk-
beteende och dess inverkan på trafiksäker-
heten. Bestämmelsen tillämpas också på en 
sådan innehavare av körrätt för motorcykel 
som inte har körrätt för bil, under två år efter 
erhållandet av den första körrätten för mo-
torcykel. Om de övervakningstider som av-
ses i detta moment överlappar varandra eller 
följer på varandra utan avbrott, betraktas 
övervakningstiderna som en enda övervak-
ningsperiod.

För att körkortet ska återlämnas efter ett 
sådant körförbud som avses i 1 mom. krävs 
det att den som meddelats körförbud visar 
upp ett intyg över att han eller hon fått den 
utbildning som avses i 1 mom.

För att få ge utbildning som avses i 1 
mom. krävs tillstånd att driva bilskola. 
Transport- och kommunikationsverket får 
godkänna att utbildningen också ges av 
andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen som 
har den branschkännedom och det kunnande 
samt den utbildningserfarenhet som krävs 
för utbildningen. På tillsynen över utbild-
ningen tillämpas bestämmelserna om tillsyn 
över bilskolor.

Närmare bestämmelser om utbildningen 
och dess omfattning samt bestämmelser om 
undantag från tillsynen över bilskolor i fråga 
om i 3 mom. avsedda andra tillhandahållare 
av utbildning än sådana som har tillstånd att 
driva bilskola får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsverket får utfärda närmare föreskrifter 
om utbildningens innehåll och de praktiska 
utbildningsarrangemangen.
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38 §

Minimiålder för körundervisning och öv-
ningskörning  

Körundervisning och övningskörning för 
körkort i kategori B får inledas tidigast två 
år och för andra kategorier tidigast sex må-
nader innan den minimiålder som krävs 
uppnås. Körundervisning och övningskör-
ning i trafiken får dock inledas först när den 
som avlägger körkort har fyllt 15 år. 

En elev inom sådan utbildning för yrkesin-
riktad grundexamen som är avsedd för upp-
gifter som lastbils- och bussförare och som 
står under Utbildningsstyrelsens tillsyn får, 
utan krav på körkort för kategori B det år då 
han eller hon fyller 16 år delta i den förarut-
bildning för körkort i grupp 2 som ges i 
samband med denna utbildning. Körunder-
visning i trafiken för kategori B får ges när 
eleven har fyllt 16 år och med lastbil eller 
buss när eleven har fyllt 17 år. När körun-
dervisning med buss ges i trafiken ska ele-
ven har körrätt för kategori B och när kör-
undervisning med en fordonskombination 
för kategori E ges i trafiken ska eleven ha 
körrätt för dragbil. 

För att få inleda körundervisning och öv-
ningskörning för kategori E krävs att den 
som avlägger körkort har körrätt för dragbil.  

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om kraven för att få inleda kör-
undervisning och övningskörning.

38 §

Minimiålder för körundervisning och öv-
ningskörning 

Körundervisning och övningskörning för 
körkort i kategori B får inledas tidigast två 
år och för andra kategorier tidigast sex må-
nader innan den minimiålder som krävs 
uppnås. Körundervisning och övningskör-
ning i trafiken får dock inledas först när den 
som avlägger körkort har fyllt 15 år.

En elev inom sådan utbildning för yrkesin-
riktad grundexamen som är avsedd för upp-
gifter som lastbils- och bussförare och som 
står under övervakning av Utbildningssty-
relsen får utan krav på körkort för kategori 
B det år då han eller hon fyller 16 år delta i 
den förarutbildning för körkort i grupp 2 
som ges i samband med denna utbildning. 
Körundervisning i trafiken för kategori B får 
ges när eleven har fyllt 16 år och med lastbil 
eller buss när eleven har fyllt 17 år. När 
körundervisning med buss ges i trafiken ska 
eleven har körrätt för kategori B och när 
körundervisning med en fordonskombinat-
ion för kategori E ges i trafiken ska eleven 
ha körrätt för dragbil.

För att få inleda körundervisning och öv-
ningskörning för kategori E krävs att den 
som avlägger körkort har körrätt för dragbil.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om kraven för 
att få inleda körundervisning och övnings-
körning.

40 §

Fordon och andra undervisningsredskap 
som används i undervisningen och vid öv-

ningskörning  

Det fordon som används i körundervis-
ningen och vid övningskörning ska uppfylla 
kraven på körkortskategorin och i kategori 
AM kraven på fordonskategorin, och det ska 
vid behov ha en separat pedal som inverkar 
på fordonets färdbroms för läraren eller vid 
övningskörning för den som handleder öv-
ningskörningen. 

I körundervisning och annan utbildning får 

40 §

Fordon och andra undervisningsredskap 
som används i undervisningen och vid öv-

ningskörning

Det fordon som används i körundervis-
ningen och vid övningskörning ska uppfylla 
kraven på körkortskategorin och i kategori 
AM kraven på fordonskategorin, och det ska 
vid behov ha en separat pedal som inverkar 
på fordonets färdbroms för läraren eller vid 
övningskörning för den som handleder öv-
ningskörningen.

I körundervisning och annan utbildning får 
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det även användas simulatorer och andra 
undervisningsredskap som ska motsvara de 
krav som ställs på körkortskategorin. 
Undervisningsmaterial som används för 
undervisning för grupp 2 ska motsvara den 
läroplanen som följs i undervisningen. 

Om körundervisning och annan utbildning 
ges med hjälp av en teknisk anslutning, ska 
anslutningen möjliggöra en tillförlitlig iden-
tifiering av eleven och växelverkan i realtid 
mellan läraren och eleven under hela lekt-
ionen. 

Närmare bestämmelser om fordon och 
andra undervisningsredskap som avses i 
denna paragraf och om användningen av 
dem i körundervisning och annan utbildning 
samt om undantag från pedalkravet får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Tra-
fiksäkerhetsverket får utfärda föreskrifter om 
tekniska krav på andra undervisningsred-
skap än fordon.

det även användas simulatorer och andra 
undervisningsredskap som ska motsvara de 
krav som ställs på körkortskategorin. 
Undervisningsmaterial som används för 
undervisning för grupp 2 ska motsvara den 
läroplanen som följs i undervisningen.

Om körundervisning och annan utbildning 
ges med hjälp av en teknisk anslutning, ska 
anslutningen möjliggöra en tillförlitlig iden-
tifiering av eleven och växelverkan i realtid 
mellan läraren och eleven under hela lekt-
ionen.

Närmare bestämmelser om fordon och 
andra undervisningsredskap som avses i 
denna paragraf och om användningen av 
dem i körundervisning och annan utbildning 
samt om undantag från pedalkravet får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsministeriet
får utfärda föreskrifter om tekniska krav på 
andra undervisningsredskap än fordon.

41 §

Genomförandet av körundervisningen och 
övningskörningen 

Vid körundervisning och övningskörning 
ansvarar läraren eller den som handleder 
övningskörningen, och som enligt 39 § be-
traktas som förare, för att den som avlägger 
körkort har den förmåga att manövrera for-
donet och det övriga kunnande som behövs. 
När det första körkortet avläggs och körun-
dervisningen och övningskörningen sker 
med undervisningstillstånd ska intyget över 
genomgången utbildning enligt 35 § 1 mom. 
medföras vid körning och på begäran visas 
upp för den som avses i 32 § 1 mom. 

Vid körundervisningen för kategorierna B, 
C1 och C ska läraren eller vid övningskör-
ning den som handleder övningen sitta 
bredvid eleven. Detsamma gäller körunder-
visning och övningskörning med lätt fyrhju-
ling eller traktor, om sitsarna är placerade 
bredvid varandra. 

Vid körundervisning och övningskörning 
med moped och motorcykel, traktor samt 
lätt fyrhjuling, där sitsarna är placerade efter 
varandra, ska den som avlägger körkort ha 
anordningar för att kunna ta emot körin-
struktioner och körutrustning som skyddar 

41 §

Genomförandet av körundervisningen och 
övningskörningen

Vid körundervisning och övningskörning 
ansvarar läraren eller den som handleder 
övningskörningen, och som enligt 39 § be-
traktas som förare, för att den som avlägger 
körkort har den förmåga att manövrera for-
donet och det övriga kunnande som behövs. 
När det första körkortet avläggs och körun-
dervisningen och övningskörningen sker 
med undervisningstillstånd ska intyget över 
genomgången utbildning enligt 35 § 1 mom. 
medföras vid körning och på begäran visas 
upp för den som avses i 32 § 1 mom.

Vid körundervisningen för kategorierna B, 
C1 och C ska läraren eller vid övningskör-
ning den som handleder övningen sitta 
bredvid eleven. Detsamma gäller körunder-
visning och övningskörning med lätt fyrhju-
ling eller traktor, om sitsarna är placerade 
bredvid varandra.

Vid körundervisning och övningskörning 
med moped och motorcykel, traktor samt 
lätt fyrhjuling, där sitsarna är placerade efter 
varandra, ska den som avlägger körkort ha 
anordningar för att kunna ta emot körin-
struktioner och körutrustning som skyddar 
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föraren. Kravet på anordningar för att ta 
emot körinstruktioner gäller också körun-
dervisning och övningskörning med fordon i 
kategori T, om det inte finns någon sits för 
läraren i fordonet eller om sitsarna är place-
rade efter varandra. 

Om simulator används för körundervis-
ning eller övningskörning och läraren inte 
finns i samma utrymme som den som avläg-
ger körkort, ska undervisningen ges med 
hjälp av en teknisk anslutning som uppfyller 
de föreskrivna kraven. 

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om körundervisning och öv-
ningskörning med fordon, simulatorer och 
andra undervisningsredskap samt om anord-
ningar som behövs för att ta emot körin-
struktioner och om körutrustning för förare.

föraren. Kravet på anordningar för att ta 
emot körinstruktioner gäller också körun-
dervisning och övningskörning med fordon i 
kategori T, om det inte finns någon sits för 
läraren i fordonet eller om sitsarna är place-
rade efter varandra.

Om simulator används för körundervis-
ning eller övningskörning och läraren inte 
finns i samma utrymme som den som avläg-
ger körkort, ska undervisningen ges med 
hjälp av en teknisk anslutning som uppfyller 
de föreskrivna kraven.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om körunder-
visning och övningskörning med fordon, 
simulatorer och andra undervisningsredskap 
samt om anordningar som behövs för att ta 
emot körinstruktioner och om körutrustning 
för förare.

47 §

Beviljande av övningstillstånd för motorcy-
kel  

För övningstillstånd för motorcykel krävs 
det att  

1) sökanden har ett giltigt körkortstill-
stånd, 

2) sökanden har fått i 35 § 1 mom. avsedd 
utbildning i anslutning till det första körkor-
tet, och i 35 § 3 mom. avsedd körundervis-
ning, 

3) sökanden har avlagt teoriprovet i den 
berörda körkortskategorin med godkänt re-
sultat, 

4) sökanden har avlagt manöverprovet för 
motorcykel i den berörda körkortskategorin 
med godkänt resultat, 

5) sökanden inte har körförbud eller tem-
porärt körförbud och inte har haft körförbud 
under en tid av fem år före tillståndsbeslutet. 

Bestämmelser om det samtycke av vård-
nadshavaren som krävs för undervisnings-
tillstånd för en person som inte fyllt 18 år 
finns i 46 § 2 mom. 

Om sökanden i minst två år har haft kör-
kort för motorcykel i kategorin under det 
körkort som ska avläggas, krävs inte det teo-
riprov som avses i 1 mom. 4 punkten för 
övningstillstånd. 

I övningstillståndet ska det antecknas vem 

47 §

Beviljande av övningstillstånd för motorcy-
kel

För övningstillstånd för motorcykel krävs 
det att

1) sökanden har giltigt körkortstillstånd,
2) sökanden har fått i 35 § 1 mom. avsedd 

utbildning i anslutning till det första körkor-
tet, och i 35 § 3 mom. avsedd körundervis-
ning,

3) sökanden har avlagt teoriprovet i den 
berörda körkortskategorin med godkänt re-
sultat,

4) sökanden har avlagt manöverprovet för 
motorcykel i den berörda körkortskategorin 
med godkänt resultat,

5) sökanden inte har körförbud eller tem-
porärt körförbud och inte har haft körförbud 
under en tid av fem år före tillståndsbeslutet.

Bestämmelser om det samtycke av vård-
nadshavaren som krävs för undervisnings-
tillstånd för en person som inte fyllt 18 år 
finns i 46 § 2 mom.

Om sökanden i minst två år har haft kör-
kort för motorcykel i kategorin under det 
körkort som ska avläggas, krävs inte det teo-
riprov som avses i 1 mom. 4 punkten för 
övningstillstånd.

I övningstillståndet ska det antecknas vem 
som övningskör och körkortskategorin. Öv-
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som övningskör och körkortskategorin. Öv-
ningstillstånd beviljas för högst tre månader, 
och det kan förenas med villkor och be-
gränsningar. Nytt tillstånd får inte beviljas 
utan vägande skäl. 

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om det manöverprov som avses i 
1 mom. 4 punkten.

ningstillstånd beviljas för högst tre månader, 
och det kan förenas med villkor och be-
gränsningar. Nytt tillstånd får inte beviljas 
utan vägande skäl.

Närmare föreskrifter om manöverprov en-
ligt 1 mom. 4 punkten får meddelas av
Transport- och kommunikationsverket.

50 §

Försökstillstånd 

Trafiksäkerhetsverket får bevilja tillstånd 
för att ordna försök som behövs för att ut-
veckla förarutbildningen för grupp 2. Vid 
försöken kan man avvika från i denna lag 
angivna krav på förarutbildningens omfatt-
ning och genomförande. Den förarutbild-
ning som ges inom ramen för försök ska ha 
sådana mål och sådant innehåll att de elever 
som deltar i ett försök får de förarfärdigheter 
som avses i denna lag och deras rättigheter 
inte äventyras genom försöket. Försöken 
genomförs under Trafiksäkerhetsverkets till-
syn, och de ska följa den försöksplan som 
verket godkänt och de villkor och begräns-
ningar som verket bestämt.

50 §

Försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket får 
bevilja tillstånd för att ordna försök som be-
hövs för att utveckla förarutbildningen för 
grupp 2. Vid försöken kan man avvika från i 
denna lag angivna krav på förarutbildning-
ens omfattning och genomförande. Den fö-
rarutbildning som ges inom ramen för för-
sök ska ha sådana mål och sådant innehåll 
att de elever som deltar i ett försök får de fö-
rarfärdigheter som avses i denna lag och de-
ras rättigheter inte äventyras genom försö-
ket. Försöken genomförs under Transport-
och kommunikationsverkets tillsyn, och de 
ska följa den försöksplan som verket god-
känt och de villkor och begränsningar som 
verket bestämt.

52 §

Syftet med och innehållet i förarexamen  

Syftet med förarexamen är att säkerställa 
att den som avlägger körkort har de kun-
skaper och den praktiska körskicklighet som 
behövs för att vara en ansvarsfull förare som 
agerar självständigt och säkert i olika trafik-
situationer med hänsyn till även sociala och 
ekologiska aspekter.  

I förarexamen ska allsidigt bedömas för-
mågan att 

1) framföra fordonet säkert, flexibelt och 
ekologiskt och utan att orsaka farliga situat-
ioner i olika trafikmiljöer och trafiksituat-
ioner i enlighet med trafikreglerna och med 
hänsyn till fordonets särskilda egenskaper, 

2) visa ansvarighet gentemot andra trafi-
kanter och miljön, 

3) uppfatta farliga situationer i trafiken 
och hur hastigheten, väglaget och olika fak-

52 §

Syftet med och innehållet i förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa 
att den som avlägger körkort har de kun-
skaper och den praktiska körskicklighet som 
behövs för att vara en ansvarsfull förare som 
agerar självständigt och säkert i olika trafik-
situationer med hänsyn till även sociala och 
ekologiska aspekter.

I förarexamen ska allsidigt bedömas för-
mågan att

1) framföra fordonet säkert, flexibelt och 
ekologiskt och utan att orsaka farliga situat-
ioner i olika trafikmiljöer och trafiksituat-
ioner i enlighet med trafikreglerna och med 
hänsyn till fordonets särskilda egenskaper,

2) visa ansvarighet gentemot andra trafi-
kanter och miljön,

3) uppfatta farliga situationer i trafiken 
och hur hastigheten, väglaget och olika fak-

RP 61/2018 rd



855

torer som inverkar på förarens körförmåga, 
såsom känslotillstånd, passagerare, använd-
ning av berusningsmedel och läkemedel, 
trötthet, synförmåga och hälsotillstånd, bi-
drar till ökad olycksrisk, 

4) upptäcka fel och brister som väsentligt 
inverkar på fordonets funktionsduglighet 
och säkerhet och även i övrigt agera på det 
sätt som krävs för att undvika farliga situat-
ioner. 

Förarexamina ska uppfylla minimikraven i 
bilaga II till körkortsdirektivet. Trafiksäker-
hetsverket får utfärda närmare föreskrifter 
om innehållet i förarexamen.

torer som inverkar på förarens körförmåga, 
såsom känslotillstånd, passagerare, använd-
ning av berusningsmedel och läkemedel, 
trötthet, synförmåga och hälsotillstånd, bi-
drar till ökad olycksrisk,

4) upptäcka fel och brister som väsentligt 
inverkar på fordonets funktionsduglighet 
och säkerhet och även i övrigt agera på det 
sätt som krävs för att undvika farliga situat-
ioner.

Förarexamina ska uppfylla minimikraven i 
bilaga II till körkortsdirektivet. Transport-
och kommunikationsverket får utfärda när-
mare föreskrifter om innehållet i förarexa-
men.

53 §

Hur förarexamen är uppbyggd och hur den 
genomförs  

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett 
körprov. Körprovet kan innefatta ett särskilt 
manöverprov.  I körprovet för körkort för 
moped ingår enbart ett manöverprov. För 
kategori T avläggs endast teoriprov. I en ex-
amen som avläggs för att höja körkortskate-
gorin för motorcykel i fall som avses i 35 § 
4 mom. eller för att erhålla körrätt för såd-
ana fordonskombinationer i kategori B som 
avses i 7 § 4 mom. avläggs endast körprov.

Körprovet kan innefatta ett särskilt manö-
verprov. För att få avlägga körprovet måste 
examinanden ha avlagt teoriprovet för mot-
svarande körkortskategori och i kategori 
AM för motsvarande fordonskategori. I teo-
riprovet ska Trafiksäkerhetsverkets material 
användas. 

Det fordon som används för körprovet ska 
uppfylla de krav som gäller i examenskate-
gorin och det ska vid behov vara utrustat 
med en sådan pedal för förarprövaren som 
påverkar fordonets färdbroms. Examinanden 
ska tillhandahålla ett sådant fordon som be-
hövs för körprovet. Under provet betraktas 
examinanden som förare. 

Bestämmelser om körprovens längd samt 
mottagandet av körprov och undantag från 
kravet på pedal utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Närmare bestämmelser om te-
oriprov, examensfordon och andra krav på 
förarexamen får utfärdas genom förordning 

53 §

Hur förarexamen är uppbyggd och hur den 
genomförs 

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett 
körprov. Körprovet kan innefatta ett särskilt 
manöverprov.  I körprovet för körkort för 
moped ingår enbart ett manöverprov. För 
kategori T avläggs endast teoriprov. I en ex-
amen som avläggs för att höja körkortskate-
gorin för motorcykel i fall som avses i 35 § 
4 mom. eller för att erhålla körrätt för såd-
ana fordonskombinationer i kategori B som 
avses i 7 § 4 mom. avläggs endast körprov.

För att få avlägga körprovet måste exami-
nanden ha avlagt teoriprovet för motsva-
rande körkortskategori och i kategori AM 
för motsvarande fordonskategori. I teoripro-
vet ska Transport- och kommunikationsver-
ket material användas. 

Det fordon som används för körprovet ska 
uppfylla de krav som gäller i examenskate-
gorin och det ska vid behov vara utrustat 
med en sådan pedal för förarprövaren som 
påverkar fordonets färdbroms. Examinanden 
ska tillhandahålla ett sådant fordon som be-
hövs för körprovet. Under provet betraktas 
examinanden som förare. 

Bestämmelser om körprovens längd samt 
mottagandet av körprov och undantag från 
kravet på pedal utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Närmare bestämmelser om te-
oriprov, examensfordon och andra krav på 
förarexamen får utfärdas genom förordning 
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av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda närmare föreskrifter om innehållet i 
teoriprov, körprov och manöverprov samt 
hur de genomförs i praktiken.

av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsverket får utfärda närmare föreskrifter 
om innehållet i teoriprov, körprov och ma-
növerprov samt hur de genomförs i prakti-
ken.

59 §

Körkort och andra körtillstånd eller körrät-
tigheter för moped utfärdade i någon annan 

EU- eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan 
EU- eller EES-stat än Finland ger innehava-
ren rätt att köra ett motordrivet fordon eller 
en fordonskombination, om motsvarande 
harmoniserade kategori finns antecknad på 
körkortet och innehavaren uppfyller ålders-
kravet enligt 5 §. För körrättens omfattning 
gäller 7 §, om inte något annat följer av öm-
sesidigt erkännande av körkort, och för kon-
trollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 
och 21 §. Bestämmelserna i detta moment 
gäller också temporära körkort utfärdade i 
Danmark, Island, Norge och Sverige. När-
mare bestämmelser om krav som gäller öm-
sesidigt erkännande som följer av Europe-
iska kommissionens beslut om motsvarighet 
som gäller förvärvade rättigheter i anslut-
ning till tillämpningen av artikel 13 i kör-
kortsdirektivet får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Körrätt saknas och körkort godtas inte om
1) innehavaren av ett körkort har körför-

bud i Finland eller någon annan EU- eller 
EES-stat eller om körkortet i övrigt innehål-
ler begränsningar eller har omhändertagits 
eller för viss tid återkallats i en annan EU-
eller EES-stat,

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt 
körkort eller ett körkort i någon annan EU-
eller EES-stat,

3) innehavaren av ett körkort från en EU-
eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland 
och körkortet enligt en anteckning på det har 
bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny 
förarexamen, på grundval av ett utländskt 
körkort som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, ut-
lämnande av körkort och förnyelse av kör-
kort tillämpas på utbyte och förnyelse av 
andra körkort enligt 1 mom. än temporära 

59 §

Körkort och andra körtillstånd eller körrät-
tigheter för moped utfärdade i någon annan 

EU- eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan 
EU- eller EES-stat än Finland ger innehava-
ren rätt att köra ett motordrivet fordon eller 
en fordonskombination, om motsvarande 
harmoniserade kategori finns antecknad på 
körkortet och innehavaren uppfyller ålders-
kravet enligt 5 §. För körrättens omfattning 
gäller 7 §, om inte något annat följer av öm-
sesidigt erkännande av körkort, och för kon-
trollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 
och 21 §. Bestämmelserna i detta moment 
gäller också temporära körkort utfärdade i 
Danmark, Island, Norge och Sverige. När-
mare bestämmelser om krav som gäller öm-
sesidigt erkännande som följer av Europe-
iska kommissionens beslut om motsvarighet 
som gäller förvärvade rättigheter i anslut-
ning till tillämpningen av artikel 13 i kör-
kortsdirektivet får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Körrätt saknas och körkort godtas inte om
1) innehavaren av ett körkort har körför-

bud i Finland eller någon annan EU- eller 
EES-stat eller om körkortet i övrigt innehål-
ler begränsningar eller har omhändertagits 
eller för viss tid återkallats i en annan EU-
eller EES-stat,

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt 
körkort eller ett körkort i någon annan EU-
eller EES-stat,

3) innehavaren av ett körkort från en EU-
eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland 
och körkortet enligt en anteckning på det har 
bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny 
förarexamen, på grundval av ett utländskt 
körkort som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, ut-
lämnande av körkort och förnyelse av kör-
kort tillämpas på utbyte och förnyelse av 
andra körkort enligt 1 mom. än temporära 
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körkort.
Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte 

ett temporärt körkort, har förkommit, stulits 
eller förstörts, ges en innehavare som är var-
aktigt bosatt i Finland eller som studerat här 
minst sex månader på ansökan ett nytt mot-
svarande körkort med iakttagande av be-
stämmelserna om ansökan om körkortstill-
stånd. I ansökan ska uppges orsaken till att 
körkort söks. Trafiksäkerhetsverket ska un-
derrätta den utfärdande myndigheten om att 
körkortet har ersatts med ett finländskt kör-
kort. Om körkortet senare hittas, ska det 
överlämnas till Trafiksäkerhetsverket, som 
ska återlämna det till den utfärdande myn-
digheten.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf 
tillämpas också på giltigheten hos ett körtill-
stånd för moped utfärdat i en annan EU- el-
ler EES-stat, med undantag av körkort för 
moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven 
enligt denna lag för framförande av moped. 
För lätt fyrhjuling krävs det körkort för ka-
tegori AM eller något annat motsvarande 
körkort som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. 
När ett körkort för kategori AM byts ut, ut-
färdas körkortet utan de anteckningar som 
avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 
mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om 
kraven på tillstånd att köra moped får utfär-
das genom förordning av statsrådet.

Sådan information om körrättigheter, kör-
kort och anknytande uppgifter och åtgärder 
som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt 
erkännande av i EU- och EES-stater utfär-
dade körkort förmedlas ur trafik- och trans-
portregistret med hjälp av nätverket för EU-
körkort.

körkort.
Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte 

ett temporärt körkort, har förkommit, stulits 
eller förstörts, ges en innehavare som är var-
aktigt bosatt i Finland eller som studerat här 
minst sex månader på ansökan ett nytt mot-
svarande körkort med iakttagande av be-
stämmelserna om ansökan om körkortstill-
stånd. I ansökan ska uppges orsaken till att 
körkort söks. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska underrätta den utfärdande 
myndigheten om att körkortet har ersatts 
med ett finländskt körkort. Om körkortet se-
nare hittas, ska det överlämnas till Trans-
port- och kommunikationsverket, som ska 
återlämna det till den utfärdande myndig-
heten.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf 
tillämpas också på giltigheten hos ett körtill-
stånd för moped utfärdat i en annan EU- el-
ler EES-stat, med undantag av körkort för 
moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven 
enligt denna lag för framförande av moped. 
För lätt fyrhjuling krävs det körkort för ka-
tegori AM eller något annat motsvarande 
körkort som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. 
När ett körkort för kategori AM byts ut, ut-
färdas körkortet utan de anteckningar som 
avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 
mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om 
kraven på tillstånd att köra moped får utfär-
das genom förordning av statsrådet.

Sådan information om körrättigheter, kör-
kort och anknytande uppgifter och åtgärder 
som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt 
erkännande av i EU- och EES-stater utfär-
dade körkort förmedlas ur trafik- och trans-
portregistret med hjälp av nätverket för EU-
körkort.

61 §

Annat utländskt körkort

Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella 
körkort som beviljats i en stat som Finland 
erkänt ger rätt att i Finland köra ett fordon 
eller en fordonskombination i den kategori 
som framgår av körkortet om  

1) innehavaren inte hade sin vanliga vis-
telseort i Finland när körkortet utfärdades, 

2) det nationella körkortets modell och 

61 §

Annat utländskt körkort 

Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella 
körkort som motsvarar kategori A1, A2, A 
eller B och som beviljats i en stat som Fin-
land erkänt godkänns för körning i Finland, 
om 

1) innehavaren inte hade sin vanliga vis-
telseort i Finland när körkortet utfärdades, 
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körrätten motsvarar det som föreskrivs om 
körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i 
körkortet är skrivna med latinska bokstäver 
och det av körkortet framgår vilka olika for-
don det ger rätt att framföra eller om det ut-
över det nationella körkortet uppvisas en 
översättning av körkortet och dess uppgifter 
om körrätten på finska, svenska, norska, 
danska, engelska, tyska eller franska och 
översättningen har gjorts av en auktoriserad 
translator eller översättningen annars kan 
anses tillförlitlig,

3) körrätten framgår av den klassificering 
som använts i körkortet,  

4) körkortet åtföljs av en identitetshand-
ling med fotografi när körkortet saknar foto-
grafi på innehavaren, 

5) innehavaren uppfyller ålderskraven och 
de medicinska kraven för körkortskategorin, 

Körkortet godkänns för körning i Finland 
utom på Åland i ett år från inresan eller, om 
innehavaren är införd i befolkningsregistret, 
från det att innehavaren infördes i befolk-
ningsregistret. En förutsättning för godkän-
nande är att körkortet är giltigt och det inte 
finns någon orsak i övrigt att giltigheten 
skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll 
av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som 
föreskrivs i 20 och 21 §. 

Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med 
intyg från utrikesministeriet på ansökan be-
vilja körkortstillstånd för erhållande av ett 
körkort i Finland som motsvarar ett ut-
ländskt körkort och utan att kräva ny förar-
examen lämna ut det nya körkortet enligt 24 
§ 2 mom. 3 punkten till en utlänning som 
hör till personalen vid en utländsk stats di-
plomatiska representation i Finland, vid ett 
konsulat under ledning av en utsänd konsul 
eller vid en internationell organisations 
verksamhetsställe i Finland, om denne har 
kommit till Finland för det uppdraget, samt 
till en sådan persons familjemedlem. 

På ett i 3 mom. avsett körkort som utfär-
das utifrån ett utländskt körkort ska det an-
tecknas vilken stat som har beviljat det kör-
kort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som 
föreskrivs i denna paragraf om giltighet för 
och godkännande av andra utländska kör-
kort gäller inte giltighet för och godkän-

2) det nationella körkortets modell och 
körrätten motsvarar det som föreskrivs om 
körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i 
körkortet är skrivna med latinska bokstäver 
och det av körkortet framgår vilka olika for-
don det ger rätt att framföra eller om det ut-
över det nationella körkortet uppvisas en 
översättning av körkortet och dess uppgifter 
om körrätten på finska, svenska, norska, 
danska, engelska, tyska eller franska och 
översättningen har gjorts av en auktoriserad 
translator eller översättningen annars kan 
anses tillförlitlig, 

3) körkortet åtföljs av en identitetshand-
ling med fotografi när körkortet saknar foto-
grafi på innehavaren, 

4) innehavaren uppfyller ålderskraven och 
de medicinska kraven för körkortskategorin,

5) körkortet är i kraft i den stat där det har 
beviljats. 

Körkortet godkänns för körning i Finland 
utom på Åland i ett år från inresan eller, om 
innehavaren är införd i befolkningsregistret, 
från det att innehavaren infördes i befolk-
ningsregistret. En förutsättning för godkän-
nande är att körkortet är giltigt och det inte 
finns någon orsak i övrigt att giltigheten 
skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll 
av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som 
föreskrivs i 20 och 21 §. 

Transport- och kommunikationsverket kan 
i enlighet med intyg från utrikesministeriet 
på ansökan bevilja körkortstillstånd för er-
hållande av ett körkort i Finland som mots-
varar ett utländskt körkort och utan att kräva 
ny förarexamen lämna ut det nya körkortet 
enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlän-
ning som hör till personalen vid en utländsk 
stats diplomatiska representation i Finland, 
vid ett konsulat under ledning av en utsänd 
konsul eller vid en internationell organisat-
ions verksamhetsställe i Finland, om denne
har kommit till Finland för det uppdraget, 
samt till en sådan persons familjemedlem. 

På ett i 3 mom. avsett körkort som utfär-
das utifrån ett utländskt körkort ska det an-
tecknas vilken stat som har beviljat det kör-
kort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som 
föreskrivs i denna paragraf om giltighet för 
och godkännande av andra utländska kör-
kort gäller inte giltighet för och godkän-
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nande av körkort på Åland. nande av körkort på Åland.

62 §

Skyldighet att lämna in körkortet i samband 
med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59—61 § 
byts ut till ett finländskt körkort, ska det ut-
ländska körkortet lämnas in till Trafiksäker-
hetsverket. Detta gäller också körkort enligt 
59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Om ett Trafiksäkerhetsverket ska åter-
lämna ett körkort utfärdat i en annan EU- el-
ler EES-stat till utfärdaren och samtidigt 
ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 
2 mom. ska på begäran återlämnas till inne-
havaren, när han eller hon flyttar från Fin-
land och lämnar in sitt finländska körkort till
Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om att 
återlämna andra utländska körkort till utfär-
daren enligt 2 mom. får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

62 §

Skyldighet att lämna in körkortet i samband 
med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59—61 § 
byts ut till ett finländskt körkort, ska det ut-
ländska körkortet lämnas in till Transport-
och kommunikationsverket. Detta gäller 
också körkort enligt 59 § som förnyas i en-
lighet med denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återlämna ett körkort utfärdat i en annan 
EU- eller EES-stat till utfärdaren och samti-
digt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 
2 mom. ska på begäran återlämnas till inne-
havaren, när han eller hon flyttar från Fin-
land och lämnar in sitt finländska körkort till 
Transport- och kommunikationsverket. Be-
stämmelser om att återlämna andra ut-
ländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. 
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §

Tillfälligt körkort 

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja inneha-
varen av ett i 60 § avsett nationellt körkort 
tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland 
om det är fråga om 

1) en asylsökande vars ansökan om uppe-
hållstillstånd inte har avgjorts när fristen en-
ligt 60 § 3 mom. går ut, eller 

2) utredning av körkortets äkthet, giltighet 
eller annan behörighet eller någon annan 
motsvarande omständighet som hindrar in-
nehavaren att använda körkortet. 

Körkortstillstånd för tillfälligt körkort får 
beviljas oberoende av kravet på vanlig vis-
telseort enligt 12 § 1 mom. 2 punkten och 
körkortet får lämnas ut utan krav på ny fö-
rarexamen. 

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, 
högst ett år, men dock högst för så lång tid 
som det ursprungliga körkortet är i kraft. 
Giltighetstiden för ett tillfälligt körkort får 
förlängas, om det ursprungliga körkortet är i 
kraft. Trafiksäkerhetsverket ska omhänderta 

63 §

Tillfälligt körkort 

Transport- och kommunikationsverket kan 
bevilja innehavaren av ett i 60 § avsett nat-
ionellt körkort tillfälligt körkort med rätt att 
köra i Finland om det är fråga om

1) en asylsökande vars ansökan om uppe-
hållstillstånd inte har avgjorts när fristen en-
ligt 60 § 3 mom. går ut, eller

2) utredning av körkortets äkthet, giltighet 
eller annan behörighet eller någon annan 
motsvarande omständighet som hindrar in-
nehavaren att använda körkortet.

Körkortstillstånd för tillfälligt körkort får 
beviljas oberoende av kravet på vanlig vis-
telseort enligt 12 § 1 mom. 2 punkten och 
körkortet får lämnas ut utan krav på ny fö-
rarexamen.

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, 
högst ett år, men dock högst för så lång tid 
som det ursprungliga körkortet är i kraft. 
Giltighetstiden för ett tillfälligt körkort får 
förlängas, om det ursprungliga körkortet är i 
kraft. Transport- och kommunikationsverket
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det ursprungliga körkortet när det tillfälliga 
körkortet lämnas ut bara om det behövs av 
de skäl som anges i 1 mom. 2 punkten. 

Det tillfälliga körkortet ska medföras vid 
körning tillsammans med det ursprungliga 
körkortet, om det inte på det tillfälliga kör-
kortet har antecknats att Trafiksäkerhetsver-
ket har omhändertagit det ursprungliga kör-
kortet.

ska omhänderta det ursprungliga körkortet 
när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara 
om det behövs av de skäl som anges i 1 
mom. 2 punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras vid 
körning tillsammans med det ursprungliga 
körkortet, om det inte på det tillfälliga kör-
kortet har antecknats att Transport- och 
kommunikationsverket har omhändertagit 
det ursprungliga körkortet.

65 §

Körförbud på grundval av återkommande 
förseelser 

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare 
körförbud, om denne minst fyra gånger på 
två år eller tre gånger på ett år har gjort sig 
skyldig till följande vid körning med motor-
drivet fordon: 

1) trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafik-
lagen, med undantag av andra gärningar 
som bestraffas med avgift för trafikförseelse 
än

a) förbjuden användning av kommunikat-
ionsutrustning vid körning enligt 98 § 2 
mom. i vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsning-
arna med motordrivet fordon enligt vägtra-
fiklagen med mer än 10 kilometer i timmen, 
om den högsta tillåtna hastighet som anges 
med en trafikanordning är 60 kilometer i 
timmen eller lägre,

c) överträdelse av hastighetsbegränsning-
arna med motordrivet fordon enligt vägtra-
fiklagen med mer än 15 kilometer i timmen, 
om den högsta tillåtna hastighet som anges 
med en trafikanordning är 60 kilometer i 
timmen,

d) underlåtelse att iaktta röd trafikljussig-
nal enlig 74 § i vägtrafiklagen,

2) brott mot viss social lagstiftning om 
vägtransporter enligt lagen om transportser-
vice (320/2017), 

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 
23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i väg-
trafik enligt 23 kap. 11 § i strafflagen, 

4) brott mot bestämmelserna om yrkes-
kompetens för förare enligt lagen om trans-
portservice; dock inte förseelse gällande 

65 §

Körförbud på grundval av återkommande 
förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare 
körförbud, om denne minst fyra gånger på 
två år eller tre gånger på ett år har gjort sig 
skyldig till följande vid körning med motor-
drivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafik-
lagen, med undantag av andra gärningar 
som bestraffas med avgift för trafikförseelse 
än

a) förbjuden användning av kommunikat-
ionsutrustning vid körning enligt 98 § 2 
mom. i vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsning-
arna med motordrivet fordon enligt vägtra-
fiklagen med mer än 10 kilometer i timmen, 
om den högsta tillåtna hastighet som anges 
med en trafikanordning är 60 kilometer i 
timmen eller lägre,

c) överträdelse av hastighetsbegränsning-
arna med motordrivet fordon enligt vägtra-
fiklagen med mer än 15 kilometer i timmen, 
om den högsta tillåtna hastighet som anges 
med en trafikanordning är högre än 60 
kilometer i timmen,

d) underlåtelse att iaktta röd trafikljussig-
nal enlig 74 § i vägtrafiklagen,

2) brott mot viss social lagstiftning om 
vägtransporter enligt lagen om transportser-
vice (320/2017),

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 
23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i väg-
trafik enligt 23 kap. 11 § i strafflagen,

4) brott mot bestämmelserna om yrkes-
kompetens för förare enligt lagen om trans-
portservice; dock inte förseelse gällande 

RP 61/2018 rd



861

handlingar enligt II avd. 3 kap. 13 §, 
5) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i 

lagen om förbud mot anordningar som för-
svårar trafikövervakningen (546/1998), 

6) förseelse mot bestämmelserna om 
transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 
mom. i lagen om transport av farliga ämnen 
(719/1994). 

Vid tillämpningen av 1 mom. beaktas de 
förseelser för vilka det har påförts en for-
donsspecifik avgift för trafikförseelse enligt 
161 § i vägtrafiklagen endast om den som 
begått förseelsen har fotograferats eller med 
ett motsvarande tekniskt system registrerats 
vid automatisk trafikövervakning eller an-
nars utan att fordonet stoppats på så sätt att 
personen i fråga skulle ha kunnat identifie-
ras.

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 
mom. meddelas körförbud, om han eller hon 
tre gånger inom två år eller två gånger inom 
ett år från det att han eller hon fick den 
första körrätten för bil gör sig skyldig till en 
gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller 
också sådana innehavare av körrätt för mo-
torcykel som inte har körrätt för bil, i två år 
efter det att körrätten för motorcykel bör-
jade.

Körförbudet ska meddelas så att det verk-
ställs omedelbart efter det att beslutet om 
körförbud har fattats.

Utifrån uppgifter i trafik- och transportre-
gistret ska Trafiksäkerhetsverket skicka en 
påminnelse till körrättsinnehavaren om 
grunderna för körförbud enligt denna para-
graf. Verket ska skicka påminnelsen, när 
nästa gärning enligt 1 mom. leder till att po-
lisen överväger att meddela körförbud.

handlingar enligt II avd. 3 kap. 13 §,
5) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i 

lagen om förbud mot anordningar som för-
svårar trafikövervakningen (546/1998),

6) förseelse mot bestämmelserna om 
transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 
mom. i lagen om transport av farliga ämnen 
(719/1994).

Vid tillämpningen av 1 mom. beaktas de 
förseelser för vilka det har påförts en for-
donsspecifik avgift för trafikförseelse enligt 
161 § i vägtrafiklagen endast om den som 
begått förseelsen har fotograferats eller med 
ett motsvarande tekniskt system registrerats 
vid automatisk trafikövervakning eller an-
nars utan att fordonet stoppats på så sätt att 
personen i fråga skulle ha kunnat identifie-
ras.

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 
mom. meddelas körförbud, om han eller hon 
tre gånger inom två år eller två gånger inom 
ett år från det att han eller hon fick den 
första körrätten för bil gör sig skyldig till en 
gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller 
också sådana innehavare av körrätt för mo-
torcykel som inte har körrätt för bil, i två år 
efter det att körrätten för motorcykel bör-
jade.

Körförbudet ska meddelas så att det verk-
ställs omedelbart efter det att beslutet om 
körförbud har fattats.

Utifrån uppgifter i trafik- och transportre-
gistret ska Transport- och kommunikations-
verket skicka en påminnelse till körrättsin-
nehavaren om grunderna för körförbud en-
ligt denna paragraf. Verket ska skicka på-
minnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. 
leder till att polisen överväger att meddela 
körförbud.

68 a §

Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft 
och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som 
meddelats efter det att brottmålet avgjorts 
eller under förundersökningen ska kunna 
sättas i kraft ska den övervakade för polisen 
lägga fram ett intyg över att han eller hon 
har besökt läkare eller någon annan yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården 

68 a §

Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft 
och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som 
meddelats efter det att brottmålet avgjorts 
eller under förundersökningen ska kunna 
sättas i kraft ska den övervakade för polisen 
lägga fram ett intyg över att han eller hon 
har besökt läkare eller någon annan yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården 

RP 61/2018 rd



862

för att diskutera användningen av berus-
ningsmedel och deras inverkan på hälsan 
och de möjligheter det finns att få vård för 
missbruk.

Polisen ställer som villkor att den överva-
kade ska använda alkolås vid körning. Den 
övervakade ska överlämna sitt körkort till 
polisen och hos Trafiksäkerhetsverket an-
söka om ett nytt körkort där villkoret som 
gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett 
temporärt körkort för den övervakade.

Polisen kan ändra körrätten till prövotid så 
att den gäller körning av fordon som hör till 
en eller flera kategorier under tiden med 
övervakad körrätt. Körrätt för körkortskate-
gorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla 
även utan körrätt för fordon i kategori B, 
men på körkortet ska då som begränsning 
antecknas att det är giltigt bara i Finland. 
Den av polisen ändrade körrätten återställs 
när polisen, när den övervakade körrätten 
upphör, återlämnar det körkort som motsva-
rar den tidigare körrätten och som är i poli-
sens besittning. 

Den övervakade körrätten börjar när kör-
kortet eller det temporära körkortet lämnas 
ut till den övervakade och upphör den dag 
då den prövotid som polisen har bestämt lö-
per ut. Om ett temporärt körkort inte lämnas 
ut till den övervakade eller om den överva-
kade inte ansöker om ett körkort som mots-
varar övervakad körrätt, upphör den överva-
kade körrätten den dag då prövotiden för det 
villkorliga körförbudet löper ut.

för att diskutera användningen av berus-
ningsmedel och deras inverkan på hälsan 
och de möjligheter det finns att få vård för 
missbruk.

Polisen ställer som villkor att den överva-
kade ska använda alkolås vid körning. Den 
övervakade ska överlämna sitt körkort till 
polisen och hos Transport- och kommuni-
kationsverket ansöka om ett nytt körkort där 
villkoret som gäller alkolås anges. Polisen 
kan utfärda ett temporärt körkort för den 
övervakade.

Polisen kan ändra körrätten till prövotid så 
att den gäller körning av fordon som hör till 
en eller flera kategorier under tiden med 
övervakad körrätt. Körrätt för körkortskate-
gorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla 
även utan körrätt för fordon i kategori B, 
men på körkortet ska då som begränsning 
antecknas att det är giltigt bara i Finland. 
Den av polisen ändrade körrätten återställs 
när polisen, då den övervakade körrätten 
upphör, återlämnar det körkort som motsva-
rar den tidigare körrätten och som är i poli-
sens besittning.

Den övervakade körrätten börjar när kör-
kortet eller det temporära körkortet lämnas 
ut till den övervakade och upphör den dag 
då den prövotid som polisen har bestämt lö-
per ut. Om ett temporärt körkort inte lämnas 
ut till den övervakade eller om den överva-
kade inte ansöker om ett körkort som mots-
varar övervakad körrätt, upphör den överva-
kade körrätten den dag då prövotiden för det 
villkorliga körförbudet löper ut.

76 §

När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare för-
faller körrätten fem år efter det att beslutet 
meddelats, förutsatt att den som meddelats 
körförbudet inte tidigare på ansökan har fått 
tillbaka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till poli-
sens behörighet med stöd av denna lag kan 
polisen bestämma att körrätten förfaller eller 
begränsa dess omfattning. Trafiksäkerhets-
verket har samma behörighet på grundval av 
körrättsinnehavarens ansökan.

76 §

När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare för-
faller körrätten inom fem år efter det att be-
slutet meddelats, förutsatt att den som med-
delats körförbudet inte tidigare på ansökan 
har fått tillbaka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till poli-
sens behörighet med stöd av denna lag kan 
polisen bestämma att körrätten förfaller eller 
begränsa dess omfattning. Transport- och 
kommunikationsverket har samma behörig-
het på grundval av körrättsinnehavarens an-
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sökan.

78 §

Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig 
föreståndare som ansvarar för att utbild-
ningsverksamheten bedrivs enligt gällande 
bestämmelser och tillståndsvillkor. Före-
ståndaren styr undervisningen i bilskolan, 
ansvarar för dess innehåll och utvecklandet 
av den samt för de läroplaner som utbild-
ningen ska följa.

Trafiksäkerhetsverket godkänner en per-
son som utbildningsansvarig föreståndare 
enligt följande kriterier: 

1) personen har trafiklärartillstånd och
a) behörighet för körundervisning för ka-

tegori B och minst ett års erfarenhet av kör-
undervisning med ett fordon i denna kate-
gori, om bilskolan har tillstånd för utbild-
ning för kategorier i grupp 1,

b) körkort för kategori A och minst ett års 
erfarenhet av körundervisning för motorcy-
kel, om bilskolan bara ger utbildning för 
motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för ka-
tegori C och minst ett års erfarenhet av kör-
undervisning i bilskola för en kategori i 
grupp 2 eller av förarutbildningen för kör-
kort inom yrkesutbildningen, om bilskolan 
har tillstånd för utbildning för kategorier i 
grupp 2,

d) körkort för motorcykel eller moped och 
minst ett års erfarenhet av körundervisning 
för motorcykel eller moped, om bilskolan 
bara ger utbildning för mopedkörkort,

2) han eller hon har avlagt den till special-
yrkesexamen för trafiklärare hörande exa-
mensdel som gäller ledarskap och företa-
gande inom undervisningsverksamheten,,

3) personen ska inte anses uppenbart 
olämpliga för uppgiften på grund av grova 
eller upprepade trafikbrott eller andra brott 
eller i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte 
begränsats.

En utbildningsansvarig föreståndare be-
traktas inte som lämplig för uppdraget, om

1) om han eller hon under de fem senaste 

78 §

Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig 
föreståndare som ansvarar för att utbild-
ningsverksamheten bedrivs enligt gällande 
bestämmelser och tillståndsvillkor. Före-
ståndaren styr undervisningen i bilskolan, 
ansvarar för dess innehåll och utvecklandet 
av den samt för de läroplaner som utbild-
ningen ska följa.

Transport- och kommunikationsverket
godkänner en person som utbildningsansva-
rig föreståndare enligt följande kriterier:

1) personen har trafiklärartillstånd och
a) behörighet för körundervisning för ka-

tegori B och minst ett års erfarenhet av kör-
undervisning med ett fordon i denna kate-
gori, om bilskolan har tillstånd för utbild-
ning för kategorier i grupp 1,

b) körkort för kategori A och minst ett års 
erfarenhet av körundervisning för motorcy-
kel, om bilskolan bara ger utbildning för 
motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för ka-
tegori C och minst ett års erfarenhet av kör-
undervisning i bilskola för en kategori i 
grupp 2 eller av förarutbildningen för kör-
kort inom yrkesutbildningen, om bilskolan 
har tillstånd för utbildning för kategorier i 
grupp 2,

d) körkort för motorcykel eller moped och 
minst ett års erfarenhet av körundervisning 
för motorcykel eller moped, om bilskolan 
bara ger utbildning för mopedkörkort,

2) han eller hon har avlagt den till special-
yrkesexamen för trafiklärare hörande exa-
mensdel som gäller ledarskap och företa-
gande inom undervisningsverksamheten,

3) personen ska inte anses uppenbart 
olämplig för uppgiften på grund av grova el-
ler upprepade trafikbrott eller andra brott el-
ler i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte 
begränsats.

En utbildningsansvarig föreståndare be-
traktas inte som lämplig för uppdraget, om

1) om han eller hon under de fem senaste 
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åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, 
grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av 
trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafik-
säkerheten eller har haft körförbud på grund 
av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i 
övrigt har meddelats körförbud på grund av 
upprepade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till fängelse-
straff under de senaste fem åren eller till bö-
tesstraff minst tre gånger under det senaste 
året för brott mot bestämmelser om trafik-
eller fordonssäkerhet, anställningsförhål-
lande, bokföring eller miljöskydd eller andra 
bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och 
gärningen eller gärningarna visar att han el-
ler hon är uppenbart olämplig att vara verk-
sam som utbildningsansvarig föreståndare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 
punkten uppfylls också av en sökande som 
har ett beslut enligt lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en 
motsvarande behörighet som grundar sig på 
bevis på formella kvalifikationer och som 
förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. 
Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, 
grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av 
trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafik-
säkerheten eller har haft körförbud på grund 
av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i 
övrigt har meddelats körförbud på grund av 
upprepade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till fängelse-
straff under de senaste fem åren eller till bö-
tesstraff minst tre gånger under det senaste 
året för brott mot bestämmelser om trafik-
eller fordonssäkerhet, anställningsförhål-
lande, bokföring eller miljöskydd eller andra 
bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och 
gärningen eller gärningarna visar att han el-
ler hon är uppenbart olämplig att vara verk-
sam som utbildningsansvarig föreståndare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 
punkten uppfylls också av en sökande som 
har ett beslut enligt lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en 
motsvarande behörighet som grundar sig på 
bevis på formella kvalifikationer och som 
förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. 
Beslutet fattas av Transport- och kommuni-
kationsverket.

79 §

Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska 
göras hos Trafiksäkerhetsverket. Sökanden 
ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt 
huvudsakliga driftställe,

2) uppge till vilken grupp de kategorier 
hör som tillståndet söks för,

3) uppge under vilken firma verksamheten 
bedrivs och vilka bifirmor som eventuellt 
används,

4) namnge den utbildningsansvariga före-
ståndaren och redogöra för personens behö-
righet,

5) lämna in övriga uppgifter som till-
ståndsmyndigheten begär och som behövs 
för handläggningen av ansökan.

79 §

Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska 
göras hos Transport- och kommunikations-
verket. Sökanden ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt 
huvudsakliga driftställe,

2) uppge till vilken grupp de kategorier 
hör som tillståndet söks för,

3) uppge under vilken firma verksamheten 
bedrivs och vilka bifirmor som eventuellt 
används,

4) namnge den utbildningsansvariga före-
ståndaren och redogöra för personens behö-
righet,

5) lämna in övriga uppgifter som till-
ståndsmyndigheten begär och som behövs 
för handläggningen av ansökan.
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80 § 

Beviljande av tillstånd att driva bilskola och 
tillsynsavgift för bilskolor 

Tillstånd att driva bilskola beviljas att 
gälla tills vidare och i hela landet med un-
dantag för Åland. I tillståndet antecknas den 
grupp eller de grupper till vilken eller vilka 
de körkortskategorier hör för vilka tillstån-
det ger rätt till undervisning. 

Tillstånd att driva bilskola kan beviljas för 
utbildning för körkortskategorier som hör 
till grupp 1 eller grupp 2 eller bägge grup-
perna. Tillstånd att driva bilskola för grupp 
1 kan begränsas till endast utbildning för 
körning med två- eller trehjulig moped eller 
med motorcykel. 

Med hänsyn till verksamhetens karaktär 
och omfattning kan tillståndet förenas med 
sådana kompletterande villkor och begräns-
ningar med avseende på undervisningsar-
rangemangen som behövs med tanke på 
verksamheten och tillsynen över den. 

För att täcka kostnaderna för de tillstånds-
uppgifter och den registerföring som hänför 
sig till tillståndet att driva bilskola, tillsynen 
över bilskolan och andra myndighetsuppgif-
ter tas det varje kalenderår ut en tillsavgift 
för bilskolor av tillståndshavaren från och 
med det år då tillståndet beviljas. Bestäm-
melser om avgiftens storlek utfärdas genom 
en sådan förordning av kommunikationsmi-
nisteriet som gäller Trafiksäkerhetsverkets
prestationer. Tillsynsavgiften är direkt ut-
sökbar, och på indrivningen av den tilläm-
pas lagen om verkställighet av skatter och 
avgifter (706/2007). 

En ansökan om tillstånd att driva bilskola 
förfaller, om den av en orsak som beror på 
sökanden inte har kunnat behandlas inom ett 
år efter det att ansökan anlände.

80 §

Beviljande av tillstånd att driva bilskola och 
tillsynsavgift för bilskolor

Tillstånd att driva bilskola beviljas att 
gälla tills vidare och i hela landet med un-
dantag för Åland. I tillståndet antecknas den 
grupp eller de grupper till vilken eller vilka 
de körkortskategorier hör för vilka tillstån-
det ger rätt till undervisning.

Tillstånd att driva bilskola kan beviljas för 
utbildning för körkortskategorier som hör 
till grupp 1 eller grupp 2 eller bägge grup-
perna. Tillstånd att driva bilskola för grupp 
1 kan begränsas till endast utbildning för 
körning med två- eller trehjulig moped eller 
med motorcykel.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär 
och omfattning kan tillståndet förenas med 
sådana kompletterande villkor och begräns-
ningar med avseende på undervisningsar-
rangemangen som behövs med tanke på 
verksamheten och tillsynen över den.

För att täcka kostnaderna för de tillstånds-
uppgifter och den registerföring som hänför 
sig till tillståndet att driva bilskola, tillsynen 
över bilskolan och andra myndighetsuppgif-
ter tas det varje kalenderår ut en tillsavgift 
för bilskolor av tillståndshavaren från och 
med det år då tillståndet beviljas. Bestäm-
melser om avgiftens storlek utfärdas genom 
en sådan förordning av kommunikationsmi-
nisteriet som gäller Transport- och kommu-
nikationsverkets prestationer. Tillsynsavgif-
ten är direkt utsökbar, och på indrivningen 
av den tillämpas lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007).

En ansökan om tillstånd att driva bilskola 
förfaller, om den av en orsak som beror på 
sökanden inte har kunnat behandlas inom ett 
år efter det att ansökan anlände.

81 §

Tillsyn över bilskolor 

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillsynen 
över bilskolor. Verket kan ordna de uppgif-
ter som hänför sig till tillsynen i samband 
med förarexamensverksamheten eller så att 

81 §

Tillsyn över bilskolor

Transport- och kommunikationsverket
svarar för tillsynen över bilskolor. Verket 
kan ordna de uppgifter som hänför sig till 
tillsynen i samband med förarexamensverk-
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de sköts separat från genom att skaffa be-
hövliga tjänster av privata eller offentliga 
serviceproducenter med iakttagande av vad 
som i lagen om förarexamensverksamhet fö-
reskrivs om ordnandet av förarexamens-
verksamhet som en serviceuppgift. 

Vid tillsynen kan verket anlita en expert 
som är insatt i förarutbildningssystemet och 
examenssystemet och kraven på dem. I 
denna uppgift omfattas experten av be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974). 

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola 
ska trots sekretessbestämmelserna visa upp 
de handlingar som behövs för tillsynen, till-
låta granskning av de uppgifter som hänför 
sig till förarutbildnings- och förarexamens-
systemet och lämna övriga uppgifter som 
behövs för tillsynen. Bilskolans verksamhet 
ska ordnas så att övervakarna har tillträde 
till alla lokaler och fordon som används i 
verksamheten för att kunna genomföra till-
synen. 

Bilskolan ska föra bok över sina elever 
och över utbildningsintyg som utfärdats 
över utbildningen. Trafiksäkerhetsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om de anmäl-
ningar som ska göras om elever och om 
elevbokföringen.

samheten eller så att de sköts separat från 
genom att skaffa behövliga tjänster av pri-
vata eller offentliga serviceproducenter med 
iakttagande av vad som i lagen om förarex-
amensverksamhet föreskrivs om ordnandet 
av förarexamensverksamhet som en service-
uppgift.

Vid tillsynen kan verket anlita en expert 
som är insatt i förarutbildningssystemet och 
examenssystemet och kraven på dem. I 
denna uppgift omfattas experten av be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974).

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola 
ska trots sekretessbestämmelserna visa upp 
de handlingar som behövs för tillsynen, till-
låta granskning av de uppgifter som hänför 
sig till förarutbildnings- och förarexamens-
systemet och lämna övriga uppgifter som 
behövs för tillsynen. Bilskolans verksamhet 
ska ordnas så att övervakarna har tillträde 
till alla lokaler och fordon som används i 
verksamheten för att kunna genomföra till-
synen.

Bilskolan ska föra bok över sina elever 
och över utbildningsintyg som utfärdats 
över utbildningen. Transport- och kommu-
nikationsverket får utfärda närmare före-
skrifter om de anmälningar som ska göras 
om elever och om elevbokföringen.

82 §

Anmälningar som gäller bilskoleverksam-
heten 

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola 
ska underrätta Trafiksäkerhetsverket

1) om byte av utbildningsansvarig före-
ståndare och samtidigt ange en ny person 
som kan godkännas för uppdraget, inom en 
månad efter det att den utbildningsansvariga 
föreståndaren har upphört att sköta sitt upp-
drag, 

2) om att verksamheten vid bilskolan upp-
hör, inom en månad efter det att verksam-
heten upphört. 

82 §

Anmälningar som gäller bilskoleverksam-
heten

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola 
ska underrätta Transport- och kommunikat-
ionsverket

1) om byte av utbildningsansvarig före-
ståndare och samtidigt ange en ny person 
som kan godkännas för uppdraget, inom en 
månad efter det att den utbildningsansvariga 
föreståndaren har upphört att sköta sitt upp-
drag,

2) om att verksamheten vid bilskolan upp-
hör, inom en månad efter det att verksam-
heten upphört. 
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Om den utbildningsansvariga förestånda-
ren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget 
på grund av akut allvarlig sjukdom, olycks-
fall, uppsägning eller någon annan oförut-
sedd händelse och det inte genast finns att 
tillgå en person som uppfyller det studiekrav 
i 78 § 2 mom. 2 punkten som gäller före-
ståndaren, kan tillståndshavaren för uppgif-
ten föreslå en tillfällig föreståndare som inte 
uppfyller detta krav. Godkännande kan 
meddelas för högst två år. 

Om en innehavare av tillstånd att driva 
bilskola försätts i konkurs, har konkursboet 
rätt att med stöd av det tidigare tillståndet 
fortsätta att driva bilskolan i högst ett år från 
det att innehavaren försattes i konkurs. 
Konkursboet ska omedelbart informera om 
konkursen och om det kommer att utnyttja 
rätten eller inte. De som förvaltar konkurs-
boet ska svara för den utbildningsansvariga 
föreståndarens uppgifter. Den som sköter 
uppgifterna ska uppfylla behörighetskraven 
för föreståndare, med undantag av kravet i 
78 § 2 mom. 2 punkten. 

Uppgifter om godkända ändringar ska re-
gistreras i trafik- och transportregistret. 
Närmare bestämmelser om anmälan får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Om den utbildningsansvariga förestånda-
ren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget 
på grund av akut allvarlig sjukdom, olycks-
fall, uppsägning eller någon annan oförut-
sedd händelse och det inte genast finns att 
tillgå en person som uppfyller det studiekrav 
i 78 § 2 mom. 2 punkten som gäller före-
ståndaren, kan tillståndshavaren för uppgif-
ten föreslå en tillfällig föreståndare som inte 
uppfyller detta krav. Godkännande kan 
meddelas för högst två år.

Om en innehavare av tillstånd att driva 
bilskola försätts i konkurs, har konkursboet 
rätt att med stöd av det tidigare tillståndet 
fortsätta att driva bilskolan i högst ett år från 
det att innehavaren försattes i konkurs. 
Konkursboet ska omedelbart informera om 
konkursen och om det kommer att utnyttja 
rätten eller inte. De som förvaltar konkurs-
boet ska svara för den utbildningsansvariga 
föreståndarens uppgifter. Den som sköter 
uppgifterna ska uppfylla behörighetskraven 
för föreståndare, med undantag av kravet i 
78 § 2 mom. 2 punkten.

Uppgifter om godkända ändringar ska re-
gistreras i trafik- och transportregistret. 
Närmare bestämmelser om anmälan får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

88 §

Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd medför rätt att ge 
förarutbildning för körkort för kategori B. 
Tillståndshavaren får också ge utbildning 
för körkort för sådana fordon i kategori AM 
som avses i 4 § 1 punkten underpunkt b.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är 
att

1) sökanden har fyllt 23 år,
2) sökanden har avlagt specialyrkesexa-

men för trafiklärare och tillhörande under-
visningspraktik enligt 84 § 2 mom.,

3) sökanden har körrätt för kategori B och 

88 §

Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd medför rätt att ge 
förarutbildning för körkort för kategori B.  
Tillståndshavaren får också ge utbildning 
för körkort för sådana fordon i kategori AM 
som avses i 4 § 1 punkten underpunkt b.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är 
att

1) sökanden har fyllt 23 år,
2) sökanden har slutfört de obligatoriska 

examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i 
en bilskola och arbetet som trafiklärare inom 
specialyrkesexamen för trafiklärare,

3) sökanden har körrätt för kategori B och 
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har haft det i minst tre år,
4) sökanden uppfyller de medicinska kra-

ven för körkortstillstånd i grupp 2,
5) sökanden inte ska anses olämplig som 

trafiklärare på grund av sina personliga 
egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.
En sökande ska inte anses vara lämplig 

som trafiklärare på grund av sina personliga 
egenskaper, om

1) han eller hon de fem senaste åren har 
gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfyl-
leri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i straffla-
gen (39/1889) som tyder på allvarlig likgil-
tighet för trafiksäkerheten eller har haft kör-
förbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon det senaste året annars har 
meddelats körförbud eller har haft körförbud 
på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren 
gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa 
eller brott som annars tyder på våldsamt 
uppträdande, sexualbrott eller något annat 
motsvarande brott och gärningen visar att 
sökanden är uppenbart olämplig att vara tra-
fiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av 
polisens register i övrigt genom sin livsstil 
eller sina personliga egenskaper har visat sig 
vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 
punkten uppfylls också av en sökande som 
har ett beslut enligt lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet 
som grundar sig på bevis på formella kvali-
fikationer och som förvärvats i en annan 
EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafik-
säkerhetsverket.

har haft den i minst tre år,
4) sökanden uppfyller de medicinska kra-

ven för körkortstillstånd i grupp 2,
5) sökanden inte ska anses olämplig som 

trafiklärare på grund av sina personliga 
egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.
En sökande ska inte anses vara lämplig 

som trafiklärare på grund av sina personliga 
egenskaper, om

1) han eller hon under de senaste fem åren 
har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt ratt-
fylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerhet-
en eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i straff-
lagen (39/1889) som tyder på allvarlig lik-
giltighet för trafiksäkerheten eller under 
denna tid har haft körförbud på grund av 
gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året an-
nars har meddelats körförbud eller har haft 
körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren 
gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa 
eller brott som annars tyder på våldsamt 
uppträdande, sexualbrott eller något annat 
motsvarande brott och gärningen visar att 
sökanden är uppenbart olämplig att vara tra-
fiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av 
polisens register i övrigt genom sin livsstil 
eller sina personliga egenskaper har visat sig 
vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2
punkten uppfylls också av en sökande som 
har ett beslut enligt lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet 
som grundar sig på bevis på formella kvali-
fikationer och som förvärvats i en annan 
EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trans-
port- och kommunikationsverket.

95 §

Bestämmelser om omprövning och överkla-
gande

Omprövning av ett beslut som en förarex-
amensmottagare meddelat i samband med 
skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. 
Bestämmelser om omprövningsförfarandet 
finns i förvaltningslagen.

95 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarex-
amensmottagare meddelat i samband med 
skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna 
lag får begäras hos Transport- och kommu-
nikationsverket. Bestämmelser om ompröv-
ningsförfarandet finns i förvaltningslagen.
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Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning och andra beslut som verket fattat får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs för-
valtningsprocesslagen. Om en sökande be-
viljas körkort eller något annat tillstånd en-
ligt denna lag i enlighet med ansökan utan 
att villkor eller begränsningar ställs, ska sö-
kanden utöver körkortet eller tillståndet inte 
meddelas något annat beslut eller ges be-
svärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots be-
svär kan ett beslut som polisen fattat med 
stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett 
ärende som gäller återkallelse av tillstånd att 
driva bilskola och återkallelse av trafiklärar-
tillstånd får överklagas genom besvär på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen 
får överklagas genom besvär endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Beslut som Transport- och kommunikat-
ionsverket fattat med anledning av en begä-
ran om omprövning och andra beslut som 
verket fattat får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
föreskrivs i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. Om en sökande beviljas kör-
kort eller något annat tillstånd enligt denna 
lag i enlighet med ansökan utan att villkor 
eller begränsningar ställs, ska sökanden utö-
ver körkortet eller tillståndet inte meddelas 
något annat beslut eller ges besvärsanvis-
ning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden. Trots besvär kan ett beslut som poli-
sen fattat med stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett 
ärende som gäller återkallelse av tillstånd att 
driva bilskola och återkallelse av trafiklärar-
tillstånd får överklagas genom besvär på det 
sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. Andra beslut av för-
valtningsdomstolen får överklagas genom 
besvär endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

97 §

Dispens 

Trafiksäkerhetsverket får av särskilda skäl 
utifrån en helhetsbedömning bevilja dispens 
från det minimiålderskrav som gäller kör-
kortstillstånd och körkort för kategori B. 
Som särskilda skäl när sökandens körkorts-
behov bedöms kan beaktas långa avstånd, de 
tillgängliga kollektivtrafikförbindelserna 
och möjligheterna att utnyttja dem samt 
andra skäl i anslutning till förbindelserna 
som utgör hinder för resor i anslutning till 
arbete, arbetspraktik eller studier eller andra 
motsvarande nödvändiga resor. Vid bedöm-
ningen av särskilda skäl i anslutning till för-
bindelserna kan beaktas också oförutsedda 
förändringar i familjens situation samt be-

97 §

Tillstånd till undantag 

Transport- och kommunikationsverket får 
av särskilda skäl utifrån en helhetsbedöm-
ning bevilja dispens från det minimiål-
derskrav som gäller körkortstillstånd och 
körkort för kategori B.  Som särskilda skäl 
när sökandens körkortsbehov bedöms kan 
beaktas långa avstånd, de tillgängliga kol-
lektivtrafikförbindelserna och möjligheterna 
att utnyttja dem samt andra skäl i anslutning 
till förbindelserna som utgör hinder för resor 
i anslutning till arbete, arbetspraktik eller 
studier eller andra motsvarande nödvändiga 
resor. Vid bedömningen av särskilda skäl i 
anslutning till förbindelserna kan beaktas 
också oförutsedda förändringar i familjens 
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hov att trygga familjens försörjning och 
sköta familjens nödvändiga ärenden. 

Dispens ska sökas med en gemensam an-
sökan av sökanden och hans eller hennes 
vårdnadshavare. Dispensen får beviljas ti-
digast tre månader innan den som ansöker 
om körkort fyller 17 år. Minimiåldern för att 
få delta i förarexamen är 17 år. 

Dispensbeslutet kan förenas med ett vill-
kor som gäller de transporter som dispensen 
berättigar till innan det föreskrivna minimi-
ålderskravet uppfylls. Dispensbeslutet ska 
medföras vid körning och på begäran visas 
upp för polisen eller någon annan trafikö-
vervakare. 

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om ansökan om åldersdispens, 
de blanketter som ska användas vid ansökan 
och de bilagor som behövs till ansökan.

situation samt behov att trygga familjens 
försörjning och sköta familjens nödvändiga 
ärenden.

Dispens ska sökas med en gemensam an-
sökan av sökanden och hans eller hennes 
vårdnadshavare. Dispensen får beviljas ti-
digast tre månader innan den som ansöker 
om körkort fyller 17 år. Minimiåldern för att 
få delta i förarexamen är 17 år.

Dispensbeslutet kan förenas med ett vill-
kor som gäller de transporter som dispensen 
berättigar till innan det föreskrivna minimi-
ålderskravet uppfylls. Dispensbeslutet ska 
medföras vid körning och på begäran visas 
upp för polisen eller någon annan trafikö-
vervakare.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om ansökan om 
åldersdispens, de blanketter som ska använ-
das vid ansökan och de bilagor som behövs 
till ansökan.

98 §

Internationellt körkort

Ett internationellt körkort enligt den i 
Genève respektive Wien ingångna konvent-
ionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. 
får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Fin-
land eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) som har fyllt 18 år,
3) som har vanlig vistelseort i Finland el-

ler, om han eller hon har finländskt körkort, 
har vanlig vistelseort i en stat som inte är 
EU- eller EES-stat.

Internationella körkort fastställs av Trafik-
säkerhetsverket.

98 §

Internationellt körkort

Ett internationellt körkort enligt den i 
Genève respektive Wien ingångna konvent-
ionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. 
får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Fin-
land eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) som har fyllt 18 år,
3) som har vanlig vistelseort i Finland el-

ler, om han eller hon har finländskt körkort, 
har vanlig vistelseort i en stat som inte är 
EU- eller EES-stat.

Internationella körkort fastställs av Trans-
port- och kommunikationsverket.

100 §

Fastställande av blanketter för läkarutlå-
tande

Trafiksäkerhetsverket fastställer formulä-
ret för läkarutlåtande enligt denna lag, opti-
kerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmäl-
ningar enligt 21 §, med undantag av hälsoin-
tyg för unga.

100 §

Fastställande av blanketter för läkarutlå-
tande

Transport- och kommunikationsverket
fastställer formuläret för läkarutlåtande en-
ligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 
mom. och anmälningar enligt 21 §, med un-
dantag av hälsointyg för unga.

101 § 101 §
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Anmälan till trafik- och transportregistret  

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen 
till trafik- och transportregistret anmäla 
uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i 
körkort,

2) ändrad körkortskategori,
3) återkallat trafiklärartillstånd,
4) körförbud eller temporärt körförbud el-

ler någon annan påföljd som gäller körrät-
ten, återlämnat körkort efter utgången av 
körförbud eller temporärt körförbud och att 
körkortet tagits om hand av polisen eller inte 
erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övnings-
tillstånd.

Trots sekretessbestämmelserna ska dom-
stolen till trafik- och transportregistret an-
mäla uppgift om straff eller körförbud som 
den meddelat för brott som avses i 64 §, av-
slag på yrkande om körförbud, meddelande 
av alkolåsövervakad körrätt eller verkstäl-
ligheten av ett villkorligt körförbud. Full-
följdsdomstolen ska också lämna anmälan 
om straff som inte påförts eller åtal som för-
kastats, när domstolen i samband med över-
klagande har upphävt eller undanröjt ett 
straff som dömts ut eller påförts tidigare och 
om vilket det finns en anteckning i trafik-
och transportregistret. Domstolen ska regi-
strera uppgifterna i registret över avgöran-
den och meddelanden om avgöranden enligt 
lagen om justitieförvaltningens riksomfat-
tande informationssystem (372/2010) för 
förmedling till trafik- och transportregistret.

Närmare föreskrifter om anmälan enligt 
denna lag till fordonstrafikregistret, med un-
dantag för anmälan enligt 2 mom., får med-
delas av Trafiksäkerhetsverket.

Anmälan till trafik- och transportregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen 
till trafik- och transportregistret anmäla 
uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i 
körkort,

2) ändrad körkortskategori,
3) återkallat trafiklärartillstånd,
4) körförbud eller temporärt körförbud el-

ler någon annan påföljd som gäller körrät-
ten, återlämnat körkort efter utgången av 
körförbud eller temporärt körförbud och att 
körkortet tagits om hand av polisen eller inte 
erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övnings-
tillstånd.

Trots sekretessbestämmelserna ska dom-
stolen, åklagaren och polisen till trafik- och 
transportregistret anmäla uppgift om straff 
eller körförbud som den meddelat för brott 
som avses i 64 §, avslag på yrkande om kör-
förbud, meddelande av alkolåsövervakad 
körrätt eller verkställigheten av ett villkor-
ligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska 
också lämna anmälan om straff som inte på-
förts eller åtal som förkastats, när domstolen 
i samband med överklagande har upphävt 
eller undanröjt ett straff som dömts ut eller 
påförts tidigare och om vilket det finns en 
anteckning i trafik- och transportregistret. 
Domstolen och åklagaren ska registrera 
uppgifterna i registret över avgöranden och 
meddelanden om avgöranden enligt lagen 
om justitieförvaltningens riksomfattande in-
formationssystem (372/2010) för förmedling 
till trafik- och transportregistret. 

Närmare föreskrifter om registeranmäl-
ningar enligt denna lag, med undantag för 
anmälan enligt 2 mom., får meddelas av 
Transport- och kommunikationsverket.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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5.

Lag

om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 3, 5, 8, 10, 12—14, 16, 18, 19, 

21 a, 22, 25—29, 31—33, 36—48, 50, 53, 55, 56 och 58 §, 
av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och    /   , 14 och 33 § sådana 

de lyder delvis ändrade i lag 474/2017, 21 a § sådan den lyder i lag 1387/2015 samt 45 och 48 
§ sådana de lyder i lag (    /    ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) besiktning i fordonslagen (1090/2002) 

avsedda besiktningar av fordon,
2) person som svarar för besiktningsverk-

samheten den som säkerställer att besikt-
ningarna utförs korrekt på besiktningsstället,

3) besiktare en person som har rätt att ut-
föra besiktningar,

4) lätta fordon fordon i kategori M1 med 
en totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i ka-
tegori N1, L, O1 och O2 samt terrängfordon,

5) tunga fordon fordon i kategori M1 med 
en totalmassa som är större än 3,5 ton, for-
don i kategori N2, N3, M2, M3, O3, O4, T 
och C samt trafiktraktorer och motorred-
skap,

6) besiktningsserviceregistret ett offentligt 
register som Trafiksäkerhetsverket för med 
hjälp av automatisk databehandling över in-
nehavare av besiktningskoncession och över 
ärenden i anslutning till deras besiktnings-
tjänster.

Bestämmelser om de fordonskategorier 
som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten finns i 

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) besiktning i fordonslagen (1090/2002) 

avsedda besiktningar av fordon,
2) person som svarar för besiktningsverk-

samheten den som säkerställer att besikt-
ningarna utförs korrekt på besiktningsstället,

3) besiktare en person som har rätt att ut-
föra besiktningar,

4) lätta fordon fordon i kategori M1 med 
en totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i ka-
tegori N1, L, O1 och O2 samt terrängfordon,

5) tunga fordon fordon i kategori M1 med 
en totalmassa som är större än 3,5 ton, for-
don i kategori N2, N3, M2, M3, O3, O4, T 
och C samt trafiktraktorer och motorred-
skap,

6) besiktningsserviceregistret ett offentligt 
register som Transport- och kommunikat-
ionsverket för med hjälp av automatisk da-
tabehandling över innehavare av besikt-
ningskoncession och över ärenden i anslut-
ning till deras besiktningstjänster.

Bestämmelser om de fordonskategorier 
som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten finns i 
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fordonslagen. fordonslagen.

5 §

Delar av en besiktning som får utföras utan 
besiktningskoncession

Genom förordning av statsrådet får det be-
stämmas att kontroll av avgasutsläpp, 
bromssystem, dragkopplingar och hastig-
hetsbegränsare, samt andra smärre delar av 
besiktningsuppgifterna får utföras även av 
någon annan än den som har beviljats be-
siktningskoncession (kontrollställe). Ett 
kontrollställe ska ha behövliga lokaler, till-
räckliga kontrollanordningar samt kompe-
tent och sakkunnig personal.

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
kontrollställena och kan meddela dem en 
anmärkning eller skriftlig varning, om

1) kontrollstället inte har tillgång till be-
hövliga lokaler,

2) kontrollstället inte har tillgång till till-
räckliga kontrollanordningar,

3) underhållet av kontrollanordningarna 
eller kontrollen av mätningarnas exakthet 
har försummats, eller

4) kontrollerna inte har utförts på behörigt 
sätt.

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att de 
kontroller som utförs vid ett kontrollställe 
inte godkänns, om de brister eller försum-
melser som avses i 2 mom. fortfarande före-
kommer trots en skriftlig varning.

Närmare bestämmelser om de krav som 
ska ställas på kontrollställena och om tillsy-
nen över verksamheten utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet bestäms också om de intyg som 
utfärdas över utförda uppgifter och om inty-
gens giltighet. Bestämmelser om tjänstean-
svar finns i 52 §.

5 §

Delar av en besiktning som får utföras utan 
besiktningskoncession

Genom förordning av statsrådet får det be-
stämmas att kontroll av avgasutsläpp, 
bromssystem, dragkopplingar och hastig-
hetsbegränsare, samt andra smärre delar av 
besiktningsuppgifterna får utföras även av 
någon annan än den som har beviljats be-
siktningskoncession (kontrollställe). Ett 
kontrollställe ska ha behövliga lokaler, till-
räckliga kontrollanordningar samt kompe-
tent och sakkunnig personal.

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över kontrollställena och kan 
meddela dem en anmärkning eller skriftlig 
varning, om

1) kontrollstället inte har tillgång till be-
hövliga lokaler,

2) kontrollstället inte har tillgång till till-
räckliga kontrollanordningar,

3) underhållet av kontrollanordningarna 
eller kontrollen av mätningarnas exakthet 
har försummats, eller

4) kontrollerna inte har utförts på behörigt 
sätt.

Transport- och kommunikationsverket kan 
bestämma att de kontroller som utförs vid 
ett kontrollställe inte godkänns, om de bris-
ter eller försummelser som avses i 2 mom. 
fortfarande förekommer trots en skriftlig 
varning.

Närmare bestämmelser om de krav som 
ska ställas på kontrollställena och om tillsy-
nen över verksamheten utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet bestäms också om de intyg som 
utfärdas över utförda uppgifter och om inty-
gens giltighet. Bestämmelser om tjänstean-
svar finns i 52 §.

8 §

Exceptionella förutsättningar för koncession 
för besiktning av tunga fordon

Om utbudet av tjänster för besiktning av 
tunga fordon är bristfälligt i regionen får 

8 §

Exceptionella förutsättningar för koncession 
för besiktning av tunga fordon

Om utbudet av tjänster för besiktning av 
tunga fordon är bristfälligt i regionen får 
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Trafiksäkerhetsverket bevilja en sökande 
vars lokaler eller anordningar på besikt-
ningsstället till smärre delar inte uppfyller 
de krav som föreskrivs i denna lag eller i be-
stämmelser eller föreskrifter med stöd av 
den besiktningskoncession för periodiska 
besiktningar och kontrollbesiktningar av 
tunga fordon.

Vid bedömningen av om utbudet av be-
siktningstjänster är bristfälligt ska hänsyn 
åtminstone tas till avståndet mellan det pla-
nerade besiktningsstället och ett sådant be-
siktningsställe för tunga fordon som bedri-
ver verksamhet med stöd av en koncession 
som avses i 6 § 2 eller 4 punkten, de resor 
som normalt företas i regionen när ärenden 
ska skötas samt antalet tunga fordon som 
omfattas av besiktningsskyldighet.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla en så-
dan besiktningskoncession som avses i 
denna paragraf, om den förutsättning enligt 
1 mom. som gäller bristfälligt utbud av be-
siktningstjänster inte längre uppfylls, om 
inte lokalerna och anordningarna på besikt-
ningsstället försätts i sådant skick att de 
uppfyller kraven i 7 §. Verksamheten enligt 
den återkallade koncessionen ska upphöra 
senast ett år efter det att ett sådant besikt-
ningsställe för tunga fordon som avses i 2 
mom. har inlett sin verksamhet i regionen.

Transport- och kommunikationsverket be-
vilja en sökande vars lokaler eller anord-
ningar på besiktningsstället till smärre delar 
inte uppfyller de krav som föreskrivs i 
denna lag eller i bestämmelser eller före-
skrifter med stöd av den besiktningskon-
cession för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av tunga fordon.

Vid bedömningen av om utbudet av be-
siktningstjänster är bristfälligt ska hänsyn 
åtminstone tas till avståndet mellan det pla-
nerade besiktningsstället och ett sådant be-
siktningsställe för tunga fordon som bedri-
ver verksamhet med stöd av en koncession 
som avses i 6 § 2 eller 4 punkten, de resor 
som normalt företas i regionen när ärenden 
ska skötas samt antalet tunga fordon som 
omfattas av besiktningsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla en sådan besiktningskoncession 
som avses i denna paragraf, om den förut-
sättning enligt 1 mom. som gäller bristfälligt 
utbud av besiktningstjänster inte längre upp-
fylls, om inte lokalerna och anordningarna 
på besiktningsstället försätts i sådant skick 
att de uppfyller kraven i 7 §. Verksamheten 
enligt den återkallade koncessionen ska 
upphöra senast ett år efter det att ett sådant 
besiktningsställe för tunga fordon som avses 
i 2 mom. har inlett sin verksamhet i region-
en.

10 §

Beslut om sökandes tillförlitlighet

Trafiksäkerhetsverket beslutar särskilt på 
begäran av den som söker besiktningskon-
cession eller någon annan person som avses 
i 9 §, eller annars vid behov, om huruvida en 
sökande eller en person ska anses tillförlit-
lig.

10 §

Beslut om sökandes tillförlitlighet

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar särskilt på begäran av den som söker 
besiktningskoncession eller någon annan 
person som avses i 9 §, eller annars vid be-
hov, om huruvida en sökande eller en person 
ska anses tillförlitlig.

12 §

Besiktningsställets lokaler och besiktnings-
anordningar

Som tillräckliga lokaler betraktas sådana 
lokaler där besiktningar kan utföras på behö-
rigt sätt och oberoende av vädret. Besikt-

12 §

Besiktningsställets lokaler och besiktnings-
anordningar

Som tillräckliga lokaler betraktas sådana 
lokaler där besiktningar kan utföras på behö-
rigt sätt och oberoende av vädret. Besikt-
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ningsställets lokaler ska vara belägna nära 
varandra.

Besiktningar kan utföras på behörigt sätt i 
enlighet med 7 § 1 mom. 9 punkten om det 
på besiktningsstället för de besiktningar som 
avses i besiktningskoncessionen finns såd-
ana anordningar och sådan utrustning som 
lämpar sig för kontroller av de fordon som 
ska besiktas.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
tekniska föreskrifter om besiktningsanord-
ningar och besiktningsutrustning, besikt-
ningsställets lokaler samt om de maximala 
tillåtna avstånden mellan besiktningsställets 
separata lokaler. När föreskrifter om avstånd 
meddelas ska hänsyn tas till synpunkter på 
kundtjänsten samt möjligheten för den som 
svarar för besiktningsverksamheten att sä-
kerställa att besiktningarna utförs korrekt.

ningsställets lokaler ska vara belägna nära 
varandra.

Besiktningar kan utföras på behörigt sätt i 
enlighet med 7 § 1 mom. 9 punkten om det 
på besiktningsstället för de besiktningar som 
avses i besiktningskoncessionen finns såd-
ana anordningar och sådan utrustning som 
lämpar sig för kontroller av de fordon som 
ska besiktas.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare tekniska föreskrifter om 
besiktningsanordningar och besiktningsut-
rustning, besiktningsställets lokaler samt om 
de maximala tillåtna avstånden mellan be-
siktningsställets separata lokaler. När före-
skrifter om avstånd meddelas ska hänsyn tas 
till synpunkter på kundtjänsten samt möjlig-
heten för den som svarar för besiktnings-
verksamheten att säkerställa att besiktning-
arna utförs korrekt.

13 §

Ansökan om besiktningskoncession

Besiktningskoncession söks skriftligt hos 
Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fo-
gas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om sökan-
dens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) uppgift om vilken i 6 § avsedd koncess-
ion som söks,

3) uppgift om den plats där verksamheten 
kommer att bedrivas,

4) en redogörelse för hur sökanden ordnar 
sin verksamhet så att annan verksamhet som 
sökanden bedriver i anknytning till fordon 
än besiktningsverksamhet inte inverkar på 
besiktningens resultat,

4 a) en redogörelse för hur sökanden ord-
nar sin verksamhet så att annan verksamhet 
som sökanden bedriver i anknytning till for-
don än besiktningsverksamhet inte inverkar 
på besiktningens resultat

5) uppgift om den person som svarar för 
besiktningsverksamheten,

6) en redogörelse för hur sökanden ämnar 
ordna anslutningen till fordonstrafikregistret 
och hur sökanden sörjer för att dataskyddet 

13 §

Ansökan om besiktningskoncession

Besiktningskoncession söks skriftligt hos 
Transport- och kommunikationsverket. Till 
ansökan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om sökan-
dens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) uppgift om vilken i 6 § avsedd koncess-
ion som söks,

3) uppgift om den plats där verksamheten 
kommer att bedrivas,

4) en redogörelse för hur sökanden säker-
ställer att verksamheten är av tillräckligt hög 
kvalitet och för certifieringen av kvalitets-
ledningssystemet i enlighet med den stan-
dard som nämns i 7 § 1 mom. 5 punkten,

4 a) en redogörelse för hur sökanden ord-
nar sin verksamhet så att annan verksamhet 
som sökanden bedriver i anknytning till for-
don än besiktningsverksamhet inte inverkar 
på besiktningens resultat,

5) uppgift om den person som svarar för 
besiktningsverksamheten,

6) en redogörelse för hur sökanden ämnar 
ordna anslutningen till trafik- och transport-
registret och hur sökanden sörjer för att 
dataskyddet är ordnat på behörigt sätt,
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är ordnat på behörigt sätt,
7) en redogörelse för hur lokaler, anord-

ningar samt den person som svarar för be-
siktningsverksamheten, besiktarna och de 
personer som avses i 9 § uppfyller kraven på 
den verksamhet som ansökan avser,

8) uppgifter om ansvarsförsäkringen,
9) en uppskattning av den tidpunkt då be-

siktningsverksamheten inleds.
Om den som söker besiktningskoncession 

har en giltig besiktningskoncession, behöver 
till ansökan inte fogas den utredning enligt 1 
mom. som har lämnats till tillståndsmyndig-
heten i samband med föregående ansökan 
eller för tillsyn, förutsatt att uppgifterna i 
handlingarna fortfarande stämmer.

7) en redogörelse för hur lokaler, anord-
ningar samt den person som svarar för be-
siktningsverksamheten, besiktarna och de 
personer som avses i 9 § uppfyller kraven på 
den verksamhet som ansökan avser,

8) uppgifter om ansvarsförsäkringen,
9) en uppskattning av den tidpunkt då be-

siktningsverksamheten inleds.
Om den som söker besiktningskoncession 

har en giltig besiktningskoncession, behöver 
till ansökan inte fogas den utredning enligt 1 
mom. som har lämnats till tillståndsmyndig-
heten i samband med föregående ansökan 
eller för tillsyn, förutsatt att uppgifterna i 
handlingarna fortfarande stämmer.

14 §

Beviljande av besiktningskoncession

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja besikt-
ningskoncession om sökanden uppfyller de 
krav i 7–9 och 12 § som gäller koncessionen 
i fråga och lämnar de redogörelser som av-
ses i 13 §.

Besiktningskoncession beviljas efter det 
att Trafiksäkerhetsverket på besiktningsstäl-
let har kontrollerat att besiktningsställets lo-
kaler och anordningar uppfyller kraven samt 
att övriga krav för beviljande av koncession 
är uppfyllda.

Koncession beviljas för ett bestämt besikt-
ningsställe.

14 §

Beviljande av besiktningskoncession

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja besiktningskoncession om sökanden 
uppfyller de krav i 7–9 och 12 § som gäller 
koncessionen i fråga och lämnar de redogö-
relser som avses i 13 §.

Besiktningskoncession beviljas efter det 
att Transport- och kommunikationsverket på 
besiktningsstället har kontrollerat att besikt-
ningsställets lokaler och anordningar upp-
fyller kraven samt att övriga krav för bevil-
jande av koncession är uppfyllda.

Koncession beviljas för ett bestämt besikt-
ningsställe.

16 §

Beslut om tillförlitlighet i fråga om den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten 

samt besiktarna

Trafiksäkerhetsverket kan på begäran av 
en person som svarar för besiktningsverk-
samheten eller en besiktare eller annars vid 
behov särskilt besluta om huruvida en besik-
tare eller en person som svarar för besikt-
ningsverksamheten ska anses vara tillförlit-
lig. Den som dömts till eller förelagts bötes-
straff anses olämplig att utföra besiktnings-
uppgifter för högst sex månader.

16 §

Beslut om tillförlitlighet i fråga om den per-
son som svarar för besiktningsverksamheten 

samt besiktarna

Transport- och kommunikationsverket kan 
på begäran av en person som svarar för be-
siktningsverksamheten eller en besiktare el-
ler annars vid behov särskilt besluta om 
huruvida en besiktare eller en person som 
svarar för besiktningsverksamheten ska an-
ses vara tillförlitlig. Den som dömts till eller 
förelagts bötesstraff anses olämplig att ut-
föra besiktningsuppgifter för högst sex må-
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Bestämmelser om tjänsteansvar för den 
som svarar för besiktningsverksamheten och 
för besiktare finns i 52 §.

nader.
Bestämmelser om tjänsteansvar för den 

som svarar för besiktningsverksamheten och 
för besiktare finns i 52 §.

18 §

Grundutbildning för besiktare

Av en besiktare som utför periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar förut-
sätts som grundutbildning minst

1) yrkeshögskoleexamen i teknik och an-
tingen minst 30 studiepoäng omfattande 
grund- och yrkesstudier i fordonsteknik vid 
en yrkeshögskola eller minst 30 studiepoäng 
omfattande andra lämpliga grund- och yr-
kesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögs-
kola,

2) specialyrkesexamen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998) och som lämpar sig för besikt-
ningsverksamhet, eller

3) yrkesexamen som avses i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning och som lämpar 
sig för besiktningsverksamhet.

Av en besiktare som utför andra besikt-
ningar än periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar förutsätts som grundutbild-
ning minst sådan utbildning som avses i 1 
mom. 1 eller 2 punkten.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande exa-
men på teknikernivå anses uppfylla kravet 
på grundutbildning enligt 1 och 2 mom.

Efter att ha hört undervisnings- och kul-
turministeriet och Utbildningsstyrelsen 
meddelar Trafiksäkerhetsverket vid behov 
närmare föreskrifter om vilka

1) grund- och yrkestudier som anses som 
sådana andra lämpliga grund- och yrkesstu-
dier i maskinteknik som avses i 1 mom. 1 
punkten,

2) specialyrkesexamina som anses som 
sådana lämpliga specialyrkesexamina som 
avses i 1 mom. 2 punkten,

3) yrkesexamina som anses som sådana 
lämpliga yrkesexamina som avses i 1 mom. 
3 punkten,

4) examina på teknikernivå som anses som 
sådana motsvarande examina på tekniker-
nivå som avses i 3 mom.

18 §

Grundutbildning för besiktare

Av en besiktare som utför periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar förut-
sätts som grundutbildning minst

1) yrkeshögskoleexamen i teknik och an-
tingen minst 30 studiepoäng omfattande 
grund- och yrkesstudier i fordonsteknik vid 
en yrkeshögskola eller minst 30 studiepoäng 
omfattande andra lämpliga grund- och yr-
kesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögs-
kola,

2) specialyrkesexamen som avses i lagen 
om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998) och som lämpar sig för besikt-
ningsverksamhet, eller

3) yrkesexamen som avses i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning och som lämpar 
sig för besiktningsverksamhet.

Av en besiktare som utför andra besikt-
ningar än periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar förutsätts som grundutbild-
ning minst sådan utbildning som avses i 1 
mom. 1 eller 2 punkten.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande exa-
men på teknikernivå anses uppfylla kravet 
på grundutbildning enligt 1 och 2 mom.

Efter att ha hört undervisnings- och kul-
turministeriet och Utbildningsstyrelsen 
meddelar Transport- och kommunikations-
verket vid behov närmare föreskrifter om 
vilka

1) grund- och yrkesstudier som anses som 
sådana andra lämpliga grund- och yrkesstu-
dier i maskinteknik som avses i 1 mom. 1 
punkten,

2) specialyrkesexamina som anses som 
sådana lämpliga specialyrkesexamina som 
avses i 1 mom. 2 punkten,

3) yrkesexamina som anses som sådana 
lämpliga yrkesexamina som avses i 1 mom. 
3 punkten,

4) examina på teknikernivå som anses som 
sådana motsvarande examina på tekniker-

RP 61/2018 rd



878

nivå som avses i 3 mom.

19 §

Vidareutbildning för besiktare

Av en besiktare förutsätts som vidareut-
bildning sådan utbildning i periodisk besikt-
ning för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av lätta fordon och tunga 
fordon som motsvarar personens besikt-
ningsuppgifter samt fortbildning som är av-
sedd att upprätthålla yrkesskickligheten. Av 
besiktare som utför omfattande kontroller av 
bromsarna på tunga fordon samt registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar 
förutsätts som vidareutbildning även speci-
alutbildning som motsvarar besiktningsupp-
gifterna.

Inträdeskravet till utbildningsperioden för 
lätta fordon i den utbildning i periodisk be-
siktning som avses i 1 mom. är verkstadser-
farenhet eller motsvarande erfarenhet av 
fordonsbranschen. Utöver grund- och yrkes-
studier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola 
krävs sex månader sådan erfarenhet, utöver 
andra lämpliga grund- och yrkesstudier i 
maskinteknik vid en yrkeshögskola tolv må-
nader samt utöver specialyrkesexamen eller 
yrkesexamen tre år.

Inträdeskravet till utbildning i periodisk 
besiktning av tunga fordon enligt 1 mom. är 
sex månaders erfarenhet av periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar av lätta 
fordon, till specialutbildning i omfattande 
kontroll av bromsarna på tunga fordon ut-
bildning i periodisk besiktning av tunga for-
don samt till specialutbildning i registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktning 
sex månaders praktisk erfarenhet av perio-
diska besiktningar och kontrollbesiktningar 
av fordon som motsvarar besiktningsuppgif-
terna.

Närmare bestämmelser om vidareutbild-
ningen utfärdas genom förordning av kom-
munikationsministeriet. Genom förordning 
av kommunikationsministeriet utfärdas 
dessutom bestämmelser om de prov som an-
sluter sig till vidareutbildningen och om det 
betyg som ges över proven. Trafiksäkerhets-
verket meddelar dock vid behov föreskrifter 
om grunderna för bedömning och godkän-

19 §

Vidareutbildning för besiktare

Av en besiktare förutsätts som vidareut-
bildning sådan utbildning i periodisk besikt-
ning för periodiska besiktningar och kon-
trollbesiktningar av lätta fordon och tunga 
fordon som motsvarar personens besikt-
ningsuppgifter samt fortbildning som är av-
sedd att upprätthålla yrkesskickligheten. Av 
besiktare som utför omfattande kontroller av 
bromsarna på tunga fordon samt registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar 
förutsätts som vidareutbildning även speci-
alutbildning som motsvarar besiktningsupp-
gifterna.

Inträdeskravet till utbildningsperioden för 
lätta fordon i den utbildning i periodisk be-
siktning som avses i 1 mom. är verkstadser-
farenhet eller motsvarande erfarenhet av 
fordonsbranschen. Utöver grund- och yrkes-
studier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola 
krävs sex månader sådan erfarenhet, utöver 
andra lämpliga grund- och yrkesstudier i 
maskinteknik vid en yrkeshögskola tolv må-
nader samt utöver specialyrkesexamen eller 
yrkesexamen tre år.

Inträdeskravet till utbildning i periodisk 
besiktning av tunga fordon enligt 1 mom. är 
sex månaders erfarenhet av periodiska be-
siktningar och kontrollbesiktningar av lätta 
fordon, till specialutbildning i omfattande 
kontroll av bromsarna på tunga fordon ut-
bildning i periodisk besiktning av tunga for-
don samt till specialutbildning i registre-
rings-, ändrings- och kopplingsbesiktning 
sex månaders praktisk erfarenhet av perio-
diska besiktningar och kontrollbesiktningar 
av fordon som motsvarar besiktningsuppgif-
terna.

Närmare bestämmelser om vidareutbild-
ningen utfärdas genom förordning av kom-
munikationsministeriet. Genom förordning 
av kommunikationsministeriet utfärdas 
dessutom bestämmelser om de prov som an-
sluter sig till vidareutbildningen och om det 
betyg som ges över proven. Transport- och 
kommunikationsverket meddelar dock vid 
behov föreskrifter om grunderna för bedöm-
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nande av de prov som ansluter sig till vida-
reutbildningen.

ning och godkännande av de prov som an-
sluter sig till vidareutbildningen.

21 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har 
förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 17—19 
och 21 § uppfylls även av en sökande som 
har fått ett beslut enligt lagen om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 
om den behörighet som bevis på formella 
kvalifikationer som har utfärdats i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen eller i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet medför. Beslutet fattas av 
Trafiksäkerhetsverket. En utbildningsanord-
nare som har beviljats vidareutbildningstill-
stånd enligt 32 § i denna lag och Trafiksä-
kerhetsverket kan för en sökande ordna såd-
ana lämplighetsprov som avses i 7 § i lagen 
om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

21 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har 
förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 17—19 
och 21 § uppfylls även av en sökande som 
har fått ett beslut enligt lagen om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 
om den behörighet som bevis på formella 
kvalifikationer som har utfärdats i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen eller i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet medför. Beslutet fattas av 
Transport- och kommunikationsverket. En 
utbildningsanordnare som har beviljats vida-
reutbildningstillstånd enligt 32 § i denna lag 
och Transport- och kommunikationsverket
kan för en sökande ordna sådana lämplig-
hetsprov som avses i 7 § i lagen om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer.

22 §

Inledande av verksamhet enligt besiktnings-
koncessionen

Den besiktningsverksamhet som besikt-
ningskoncessionen avser ska inledas inom 
sex månader efter det att besiktningskon-
cessionen beviljades. Trafiksäkerhetsverket
kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen på 
ansökan.

22 §

Inledande av verksamhet enligt besiktnings-
koncessionen

Den besiktningsverksamhet som besikt-
ningskoncessionen avser ska inledas inom 
sex månader från det att besiktningskoncess-
ionen beviljades. Transport- och kommuni-
kationsverket kan av särskilda skäl förlänga 
tidsfristen på ansökan.

25 §

Utförande av besiktning utanför besikt-
ningsstället

Innehavaren av besiktningskoncession får 
i lokaler utanför besiktningsställets lokaler 
besikta sådana fordon som det på grund av 
mått, massor eller andra egenskaper som 
avviker från de värden som är allmänt till-

25 §

Utförande av besiktning utanför besikt-
ningsstället

Innehavaren av besiktningskoncession får 
i lokaler utanför besiktningsställets lokaler 
besikta sådana fordon som det på grund av 
mått, massor eller andra egenskaper som 
avviker från de värden som är allmänt till-
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låtna i vägtrafiken inte är möjligt att besikta 
i besiktningsställets lokaler eller som det 
annars är oändamålsenligt att besikta i be-
siktningsställets ordinarie lokaler. Lokaler 
utanför besiktningsstället samt de anord-
ningar och den utrustning som används vid 
besiktningen ska i den omfattning som be-
siktningarna kräver motsvara de krav på det 
ordinarie besiktningsställets lokaler, anord-
ningar och utrustning som föreskrivs i denna 
lag och i bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den.

Trafiksäkerhetsverket kan i undantagsfall 
ge innehavaren av besiktningskoncession 
tillstånd att tills vidare besikta även andra 
fordon än sådana som avses i 1 mom. i såd-
ana lokaler utanför besiktningsstället som 
verket godkänt. En förutsättning för att till-
stånd ska beviljas är att det på grund av det 
stora antalet fordon, trafiksäkerheten, miljö-
omständigheter eller någon annan motsva-
rande orsak är oändamålsenligt att förflytta 
fordonen till besiktningsstället för besikt-
ning. En ytterligare förutsättning för bevil-
jande av tillstånd är att lokalerna utanför be-
siktningsstället samt de anordningar och den 
utrustning som används vid besiktningen, i 
den omfattning som besiktningarna kräver, 
motsvarar de krav på det ordinarie besikt-
ningsställets lokaler, anordningar och ut-
rustning som föreskrivs i denna lag och i be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de lokaler samt de anord-
ningar och den utrustning som ska användas 
för besiktningar enligt 1 och 2 mom. samt 
om vilka slags fordon som enligt 1 och 2 
mom. kan besiktas utanför besiktningsstäl-
let.

låtna i vägtrafiken inte är möjligt att besikta 
i besiktningsställets lokaler eller som det 
annars är oändamålsenligt att besikta i be-
siktningsställets ordinarie lokaler. Lokaler 
utanför besiktningsstället samt de anord-
ningar och den utrustning som används vid 
besiktningen ska i den omfattning som be-
siktningarna kräver motsvara de krav på det 
ordinarie besiktningsställets lokaler, anord-
ningar och utrustning som föreskrivs i denna 
lag och i bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i undantagsfall ge innehavaren av besikt-
ningskoncession tillstånd att tills vidare be-
sikta även andra fordon än sådana som avses 
i 1 mom. i sådana lokaler utanför besikt-
ningsstället som verket godkänt. En förut-
sättning för att tillstånd ska beviljas är att 
det på grund av det stora antalet fordon, tra-
fiksäkerheten, miljöomständigheter eller nå-
gon annan motsvarande orsak är oändamåls-
enligt att förflytta fordonen till besiktnings-
stället för besiktning. En ytterligare förut-
sättning för beviljande av tillstånd är att lo-
kalerna utanför besiktningsstället samt de 
anordningar och den utrustning som an-
vänds vid besiktningen, i den omfattning 
som besiktningarna kräver, motsvarar de 
krav på det ordinarie besiktningsställets lo-
kaler, anordningar och utrustning som före-
skrivs i denna lag och i bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de lokaler 
samt de anordningar och den utrustning som 
ska användas för besiktningar enligt 1 och 2 
mom. samt om vilka slags fordon som enligt 
1 och 2 mom. kan besiktas utanför besikt-
ningsstället.

26 §

Anmälan av serviceuppgifter och besikt-
ningspriser till besiktningsserviceregistret

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
genom direkt anslutning i besiktningsser-
viceregistret registrera följande uppgifter:

1) besiktningsställets namn, läge och kon-
taktuppgifter,

26 §

Anmälan av serviceuppgifter och besikt-
ningspriser till besiktningsserviceregistret

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
genom direkt anslutning i besiktningsser-
viceregistret registrera följande uppgifter:

1) besiktningsställets namn, läge och kon-
taktuppgifter,
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2) de betjäningstider enligt besiktningsslag 
då allmänheten kan få besiktningstjänster på 
besiktningsstället,

3) uppgifter om de besiktningstjänster som 
erbjuds och de avgifter som allmänt tas ut 
för dem enligt fordonskategori och besikt-
ningsslag.

Trafiksäkerhetsverket har av särskilda skäl 
rätt att ändra de uppgifter som registrerats i 
besiktningsserviceregistret, om verket upp-
täcker fel eller brister i dem. Innan verket 
ändrar uppgifter som registrerats i besikt-
ningsserviceregistret, ska innehavaren av 
besiktningskoncession ges tillfälle att bli 
hörd.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
tekniska föreskrifter om de uppgifter som 
ska föras in i besiktningsserviceregistret och 
om hur uppgifterna registreras.

2) de betjäningstider enligt besiktningsslag 
då allmänheten kan få besiktningstjänster på 
besiktningsstället,

3) uppgifter om de besiktningstjänster som 
erbjuds och de avgifter som allmänt tas ut 
för dem enligt fordonskategori och besikt-
ningsslag.

Transport- och kommunikationsverket har 
av särskilda skäl rätt att ändra de uppgifter 
som registrerats i besiktningsserviceregist-
ret, om verket upptäcker fel eller brister i 
dem. Innan verket ändrar uppgifter som re-
gistrerats i besiktningsserviceregistret, ska 
innehavaren av besiktningskoncession ges 
tillfälle att bli hörd.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare tekniska föreskrifter om 
de uppgifter som ska föras in i besiktnings-
serviceregistret och om hur uppgifterna re-
gistreras.

27 §

Bevarande och utlämnande av besiktnings-
handlingar

Besiktningsstället ska sända intyg och 
andra handlingar som gäller registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar till 
Trafiksäkerhetsverket för bevarande, så 
snart som möjligt efter avslutad besiktning. 
Trafiksäkerhetsverket får trots sekretessbe-
stämmelserna med hjälp av teknisk anslut-
ning lämna ut sådana intyg och handlingar 
samt andra handlingar som behövs för be-
siktningsverksamhet till besiktningsställena 
för besiktningsverksamheten.

Intyg och andra handlingar som gäller be-
siktning än de som avses i 1 mom. ska beva-
ras på besiktningsstället. Handlingar och in-
tyg som gäller periodisk besiktning och kon-
trollintyg bevaras minst två år och övriga 
handlingar minst femton år.

27 §

Bevarande och utlämnande av besiktnings-
handlingar

Besiktningsstället ska sända intyg och 
andra handlingar som gäller registrerings-, 
ändrings- och kopplingsbesiktningar till 
Transport- och kommunikationsverket för 
bevarande, så snart som möjligt efter avslu-
tad besiktning. Transport- och kommunikat-
ionsverket får trots sekretessbestämmelserna 
med hjälp av teknisk anslutning lämna ut 
sådana intyg och handlingar samt andra 
handlingar som behövs för besiktningsverk-
samhet till besiktningsställena för besikt-
ningsverksamheten.

Intyg och andra handlingar som gäller be-
siktning än de som avses i 1 mom. ska beva-
ras på besiktningsstället. Handlingar och in-
tyg som gäller periodisk besiktning och kon-
trollintyg bevaras minst två år och övriga 
handlingar minst femton år.

28 §

Upphörande med besiktningsverksamheten

Avbryts eller upphör verksamheten vid ett 
besiktningsställe ska innehavaren av besikt-
ningskoncession på Trafiksäkerhetsverkets

28 §

Upphörande med besiktningsverksamheten

Avbryts eller upphör verksamheten vid ett 
besiktningsställe ska innehavaren av besikt-
ningskoncession på Transport- och kommu-
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begäran sända verket de handlingar och 
blanketter som direkt ansluter sig till utfö-
rande av besiktning. På dessa handlingar 
tillämpas i övrigt 27 §.

nikationsverket begäran sända verket de 
handlingar och blanketter som direkt anslu-
ter sig till utförande av besiktning. På dessa 
handlingar tillämpas i övrigt 27 §.

29 §

Anordnare av vidareutbildning

Den som ger personer som svarar för be-
siktningsverksamheten och besiktare vida-
reutbildning ska ha av Trafiksäkerhetsverket
beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. 
Trafiksäkerhetsverket beviljar också till-
stånd att ordna enskild fortbildning. På den 
som ordnar en sådan fortbildning tillämpas 
det som i denna lag och med stöd av den fö-
reskrivs om den som söker vidareutbild-
ningstillstånd och om beviljande av vidare-
utbildningstillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge 
specialutbildning och fortbildning.

29 §

Anordnare av vidareutbildning

Den som ger personer som svarar för be-
siktningsverksamheten och besiktare vida-
reutbildning ska ha av Transport- och kom-
munikationsverket beviljat tillstånd att ge 
vidareutbildning. Transport- och kommuni-
kationsverket beviljar också tillstånd att 
ordna enskild fortbildning. På den som ord-
nar en sådan fortbildning tillämpas det som i 
denna lag och med stöd av den föreskrivs 
om den som söker vidareutbildningstillstånd 
och om beviljande av vidareutbildningstill-
stånd.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vid behov ge specialutbildning och fortbild-
ning.

31 §

Ansökan om vidareutbildningstillstånd

Vidareutbildningstillstånd söks skriftligt 
hos Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska 
fogas

1) en redogörelse för i vilken omfattning 
utbildningsrätt söks,

2) uppgift om den person som svarar för 
utbildningsverksamheten samt dennes ut-
bildning och erfarenhet i anslutning till be-
siktningsverksamhet,

3) en redogörelse för den huvudsakliga 
undervisningspersonalens yrkesskicklighet,

4) utredning om undervisningsmaterialet,
5) en utredning om utbildningens innehåll, 

av vilken framgår undervisningsämnena, 
tidtabellen för dem samt undervisningsme-
toderna,

6) uppgifter om de platser där utbildning-
en i huvudsak ges, samt en redogörelse för 
möjligheterna att få den praktik som krävs 
och för de praktiska arrangemangen för 

31 §

Ansökan om vidareutbildningstillstånd

Vidareutbildningstillstånd söks skriftligt 
hos Transport- och kommunikationsverket. 
Till ansökan ska fogas

1) en redogörelse för i vilken omfattning 
utbildningsrätt söks,

2) uppgift om den person som svarar för 
utbildningsverksamheten samt dennes ut-
bildning och erfarenhet i anslutning till be-
siktningsverksamhet,

3) en redogörelse för den huvudsakliga 
undervisningspersonalens yrkesskicklighet,

4) utredning om undervisningsmaterialet,
5) en utredning om utbildningens innehåll, 

av vilken framgår undervisningsämnena, 
tidtabellen för dem samt undervisningsme-
toderna,

6) uppgifter om de platser där utbildning-
en i huvudsak ges, samt en redogörelse för 
möjligheterna att få den praktik som krävs 
och för de praktiska arrangemangen för 
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skriftliga prov,
7) en bedömning av när utbildningsverk-

samheten ska inledas.
På Trafiksäkerhetsverkets begäran ska sö-

kanden för verket visa upp hela det under-
visningsmaterial som ska användas i utbild-
ningen.

Om den som söker vidareutbildningstill-
stånd har ett giltigt vidareutbildningstill-
stånd, behöver till ansökan inte fogas den ut-
redning enligt 1 mom. som har lämnats till 
tillståndsmyndigheten i samband med före-
gående ansökan eller för tillsyn, förutsatt att 
uppgifterna i handlingarna fortfarande 
stämmer.

skriftliga prov,
7) en bedömning av när utbildningsverk-

samheten ska inledas.
På Transport- och kommunikationsverkets

begäran ska sökanden för verket visa upp 
hela det undervisningsmaterial som ska an-
vändas i utbildningen.

Om den som söker vidareutbildningstill-
stånd har ett giltigt vidareutbildningstill-
stånd, behöver till ansökan inte fogas den ut-
redning enligt 1 mom. som har lämnats till 
tillståndsmyndigheten i samband med före-
gående ansökan eller för tillsyn, förutsatt att 
uppgifterna i handlingarna fortfarande 
stämmer.

32 §

Beviljande av vidareutbildningstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja vidare-
utbildningstillstånd om sökanden uppfyller 
kraven i 30 § och lämnar den utredning som 
avses i 31 §.

32 §

Beviljande av vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja vidareutbildningstillstånd om sökan-
den uppfyller kraven i 30 § och lämnar den 
utredning som avses i 31 §.

33 §

Prov i anslutning till vidareutbildningen och 
bevarande av handlingar som gäller dem

Trafiksäkerhetsverket ordnar slutprov i an-
slutning till utbildningen i periodisk besikt-
ning och utbildningsanordnaren övriga prov 
i anslutning till vidareutbildningen.

33 §

Prov i anslutning till vidareutbildningen och 
bevarande av handlingar som gäller dem

Transport- och kommunikationsverket
ordnar slutprov i anslutning till utbildningen 
i periodisk besiktning och utbildningsanord-
naren övriga prov i anslutning till vidareut-
bildningen.

36 §

Uppföljning av besiktningsverksamheten

Trafiksäkerhetsverket följer det regionala 
utbudet av besiktningstjänster, utvecklingen 
av de avgifter som tas ut för besiktning och 
besiktningsverksamheten även i övrigt. Ver-
ket ger varje år kommunikationsministeriet 
en redogörelse för uppföljningsresultaten.

36 §

Uppföljning av besiktningsverksamheten

Transport- och kommunikationsverket föl-
jer det regionala utbudet av besiktnings-
tjänster, utvecklingen av de avgifter som tas 
ut för besiktning och besiktningsverksam-
heten även i övrigt. Verket ger varje år 
kommunikationsministeriet en redogörelse 
för uppföljningsresultaten.

37 § 37 §
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Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket har tillsyn över att 
denna lag och de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den följs.

Trafiksäkerhetsverket kontrollerar med 
minst fem års mellanrum att innehavarna av 
besiktningskoncession och vidareutbild-
ningstillstånd fortfarande uppfyller kraven 
för beviljande av koncession och tillstånd.

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över att denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
följs.

Transport- och kommunikationsverket
kontrollerar med minst fem års mellanrum 
att innehavarna av besiktningskoncession 
och vidareutbildningstillstånd fortfarande 
uppfyller kraven för beviljande av koncess-
ion och tillstånd.

38 §

Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndig-
heten

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter 
som behövs för tillsynen inklusive uppgifter 
om koncessionshavarens bokföring, ekono-
miförvaltning, administration, hyrning av 
lokaler och anordningar samt om de perso-
ner som utför besiktningar och den besikt-
ningsverksamhet som bedrivits. Innehavaren 
av besiktningskoncession ska dessutom trots 
sekretessbestämmelserna för tillsynen över 
och uppföljningen av besiktningsverksam-
heten samt för forskningsverksamhet på be-
gäran lämna Trafiksäkerhetsverket uppgifter 
om de genomsnittliga avgifter som i besikt-
ningsverksamheten tagits ut för besiktningar 
under det föregående året och innevarande 
år enligt besiktningsslag och fordonskate-
gori.

Innehavaren av vidareutbildningstillstånd 
ska trots sekretessbestämmelserna på begä-
ran lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgif-
ter som behövs för tillsynen över att denna 
lag och de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den följs inklusive uppgifter om de 
personer som ger utbildning och den utbild-
ning som givits.

Innehavare av besiktningskoncession och 
vidareutbildningstillstånd ska utan dröjsmål 
meddela Trafiksäkerhetsverket personskiften 
i fråga om dem som är ansvariga för verk-

38 §

Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndig-
heten

Innehavaren av besiktningskoncession ska 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Transport- och kommunikationsver-
ket de uppgifter som behövs för tillsynen in-
klusive uppgifter om koncessionshavarens
bokföring, ekonomiförvaltning, administrat-
ion, hyrning av lokaler och anordningar 
samt om de personer som utför besiktningar 
och den besiktningsverksamhet som bedri-
vits. Innehavaren av besiktningskoncession 
ska dessutom trots sekretessbestämmelserna 
för tillsynen över och uppföljningen av be-
siktningsverksamheten samt för forsknings-
verksamhet på begäran lämna Transport-
och kommunikationsverket uppgifter om de 
genomsnittliga avgifter som i besiktnings-
verksamheten tagits ut för besiktningar un-
der det föregående året och innevarande år 
enligt besiktningsslag och fordonskategori.

Innehavaren av vidareutbildningstillstånd 
ska trots sekretessbestämmelserna på begä-
ran lämna Transport- och kommunikations-
verket de uppgifter som behövs för tillsynen 
över att denna lag och de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den följs inklusive 
uppgifter om de personer som ger utbildning 
och den utbildning som givits.

Innehavare av besiktningskoncession och 
vidareutbildningstillstånd ska utan dröjsmål 
meddela Transport- och kommunikations-
verket personskiften i fråga om dem som är 
ansvariga för verksamheten samt andra be-
tydande förändringar som gäller verksam-
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samheten samt andra betydande förändring-
ar som gäller verksamheten. Innehavare av 
besiktningskoncession ska dessutom med-
dela verket förändringar i sina ägandeförhål-
landen.

heten. Innehavare av besiktningskoncession 
ska dessutom meddela verket förändringar i 
sina ägandeförhållanden.

39 §

Inspektioner av besiktningsställen och ut-
bildningsställen

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på ställen 
där verksamhet som avses i besiktningskon-
cessionen eller vidareutbildningstillståndet 
bedrivs företa de inspektioner som behövs 
för skötseln av de tillsynsuppgifter som av-
ses i denna lag. Koncessionshavaren och 
tillståndshavaren är skyldig att ordna förhål-
landena så att en inspektion kan utföras. In-
spektioner får inte företas i utrymmen som 
används för boende av permanent natur. Be-
stämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska 
iakttas vid inspektionerna.

39 §

Inspektioner av besiktningsställen och ut-
bildningsställen

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att på ställen där verksamhet som avses i 
besiktningskoncessionen eller vidareutbild-
ningstillståndet bedrivs företa de inspektion-
er som behövs för skötseln av de tillsyns-
uppgifter som avses i denna lag. Koncess-
ionshavaren och tillståndshavaren är skyldig 
att ordna förhållandena så att en inspektion 
kan utföras. Inspektioner får inte företas i ut-
rymmen som används för boende av perma-
nent natur. Bestämmelserna i 39 § i förvalt-
ningslagen ska iakttas vid inspektionerna.

40 §

Inspektioner av verksamhetsställen som ut-
förs av en avtalspart

Trafiksäkerhetsverket kan ingå avtal med 
privata tjänsteproducenter om utförande av 
inspektioner enligt 39 §. Med tjänsteprodu-
centen ska ett detaljerat avtal ingås om de 
besiktningsställen och lokaler tillhörande 
innehavare av vidareutbildningstillstånd 
som ska inspekteras samt om vad som ska 
inspekteras där.

En avtalspart enligt 1 mom. och andra per-
soner som utför inspektioner och är an-
ställda hos avtalsparten ska ha sådan yrkes-
skicklighet som behövs för att utföra in-
spektionerna i fråga. Den som utför inspekt-
ioner ska ha ett av Trafiksäkerhetsverket ut-
färdat intyg över rätten att utföra inspektion-
er. Intyget ska på begäran visas upp för före-
trädaren för innehavaren av besiktningskon-
cession eller vidareutbildningstillstånd. Be-
stämmelser om tjänsteansvar för den som ut-

40 §

Inspektioner av verksamhetsställen som ut-
förs av en avtalspart

Transport- och kommunikationsverket kan 
ingå avtal med privata tjänsteproducenter 
om utförande av inspektioner enligt 39 §. 
Med tjänsteproducenten ska ett detaljerat 
avtal ingås om de besiktningsställen och lo-
kaler tillhörande innehavare av vidareut-
bildningstillstånd som ska inspekteras samt 
om vad som ska inspekteras där.

En avtalspart enligt 1 mom. och andra per-
soner som utför inspektioner och är an-
ställda hos avtalsparten ska ha sådan yrkes-
skicklighet som behövs för att utföra in-
spektionerna i fråga. Den som utför inspekt-
ioner ska ha ett av Transport- och kommuni-
kationsverket utfärdat intyg över rätten att 
utföra inspektioner. Intyget ska på begäran 
visas upp för företrädaren för innehavaren 
av besiktningskoncession eller vidareutbild-
ningstillstånd. Bestämmelser om tjänstean-
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för inspektioner finns i 52 §.
Trafiksäkerhetsverket övervakar att in-

spektionerna utförs i enlighet med bestäm-
melserna och avtalet om upphandling av 
tjänster och svarar för de inspektioner som 
utförts av avtalsparterna. En avtalspart enligt 
1 mom. är skyldig att ge Trafiksäkerhetsver-
ket en rapport om varje utförd inspektion 
och om de brister som upptäckts vid in-
spektionen på det sätt som man kommit 
överens om i avtalet om utförande av in-
spektioner. Rapporten ska för kännedom 
lämnas även till innehavaren av besikt-
ningskoncession och innehavaren av vidare-
utbildningstillstånd.

svar för den som utför inspektioner finns i 
52 §.

Transport- och kommunikationsverket
övervakar att inspektionerna utförs i enlig-
het med bestämmelserna och avtalet om 
upphandling av tjänster och svarar för de in-
spektioner som utförts av avtalsparterna. En 
avtalspart enligt 1 mom. är skyldig att ge 
Transport- och kommunikationsverket en 
rapport om varje utförd inspektion och om 
de brister som upptäckts vid inspektionen på
det sätt som man kommit överens om i avta-
let om utförande av inspektioner. Rapporten 
ska för kännedom lämnas även till innehava-
ren av besiktningskoncession och innehava-
ren av vidareutbildningstillstånd.

41 §

Kontroll av besiktade fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter får Trafiksä-
kerhetsverket genast efter besiktningen ut-
föra en kontroll av fordonet som motsvarar 
en besiktning eller en del av den. För att ut-
föra kontrollen får en tjänsteman vid Trafik-
säkerhetsverket stoppa fordonet innan det 
lämnar besiktningsstället. Kontrollen ska ut-
föras så att föraren av det fordon som kon-
trolleras på nytt orsakas så liten olägenhet 
som möjligt.

Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan er-
sättning i lokaler och med anordningar till-
hörande det besiktningsställe som avses i 1 
mom. På kontrollen tillämpas det som i for-
donslagen och med stöd av den föreskrivs 
om besiktningsslaget i fråga.

Trafiksäkerhetsverket får delta i sådana 
tekniska vägkontroller som avses i fordons-
lagen, om syftet med deltagandet är att utö-
ver kontrollen enligt 70 § i den lagen över-
vaka hur besiktningsställena utför sina be-
siktningsuppgifter. En tjänsteman vid Tra-
fiksäkerhetsverket är teknisk sakkunnig vid 
kontrollen i stället för en person som har rätt 
att utföra besiktningar. Tjänstemannen har 
vid kontrollen samma behörighet som den 
som har rätt att utföra besiktningar enligt 
71 § i fordonslagen.

Vid kontroller enligt 1—3 mom. ska Tra-

41 §

Kontroll av besiktade fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter får Trans-
port- och kommunikationsverket genast efter 
besiktningen utföra en kontroll av fordonet 
som motsvarar en besiktning eller en del av 
den. För att utföra kontrollen får en tjänste-
man vid Transport- och kommunikations-
verket stoppa fordonet innan det lämnar be-
siktningsstället. Kontrollen ska utföras så att 
föraren av det fordon som kontrolleras på 
nytt orsakas så liten olägenhet som möjligt.

Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan er-
sättning i lokaler och med anordningar till-
hörande det besiktningsställe som avses i 1 
mom. På kontrollen tillämpas det som i for-
donslagen och med stöd av den föreskrivs 
om besiktningsslaget i fråga.

Transport- och kommunikationsverket får 
delta i sådana tekniska vägkontroller som 
avses i fordonslagen, om syftet med delta-
gandet är att utöver kontrollen enligt 70 § i 
den lagen övervaka hur besiktningsställena 
utför sina besiktningsuppgifter. En tjänste-
man vid Transport- och kommunikations-
verket är teknisk sakkunnig vid kontrollen i 
stället för en person som har rätt att utföra 
besiktningar. Tjänstemannen har vid kon-
trollen samma behörighet som den som har 
rätt att utföra besiktningar enligt 71 § i for-
donslagen.

Vid kontroller enligt 1—3 mom. ska 

RP 61/2018 rd



887

fiksäkerhetsverkets tjänsteman ha ett av ver-
ket utfärdat intyg över rätten att utföra kon-
troll. Intyget ska på begäran visas upp för 
föraren av det fordon som kontrolleras.

Transport- och kommunikationsverkets
tjänsteman ha ett av verket utfärdat intyg 
över rätten att utföra kontroll. Intyget ska på 
begäran visas upp för föraren av det fordon 
som kontrolleras.

42 §

Föreläggande om kontrollbesiktning av for-
don

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter kan Trafik-
säkerhetsverket bestämma att ett fordon ska 
genomgå kontrollbesiktning på något be-
siktningsställe i närheten av fordonet, om 
verket vid en kontroll enligt 41 § upptäcker 
eller annars får veta att det uppenbart finns 
ett sådant fel eller en sådan brist i fråga om 
fordonets skick eller överensstämmelse med 
bestämmelserna att fordonet borde ha un-
derkänts vid föregående besiktning. Om for-
donet inte har godkänts vid kontrollbesikt-
ning inom den tid som Trafiksäkerhetsverket
satt ut, får fordonet inte användas i trafik.

42 §

Föreläggande om kontrollbesiktning av for-
don

För att övervaka hur ett besiktningsställe 
utför sina besiktningsuppgifter kan Trans-
port- och kommunikationsverket bestämma 
att ett fordon ska genomgå kontrollbesikt-
ning på något besiktningsställe i närheten av 
fordonet, om verket vid en kontroll enligt 41 
§ upptäcker eller annars får veta att det up-
penbart finns ett sådant fel eller en sådan 
brist i fråga om fordonets skick eller över-
ensstämmelse med bestämmelserna att for-
donet borde ha underkänts vid föregående 
besiktning. Om fordonet inte har godkänts 
vid kontrollbesiktning inom den tid som 
Transport- och kommunikationsverket satt 
ut, får fordonet inte användas i trafik.

43 §

Återkallande av besiktningskoncession samt 
anmärkning och varning

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla en be-
siktningskoncession, om

1) verksamheten på besiktningsstället har 
upphört helt och hållet, eller

2) innehavaren av besiktningskoncession 
har försatts i konkurs.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla en be-
siktningskoncession för viss tid eller helt 
och hållet, om

1) regelbunden besiktningsverksamhet inte 
bedrivs på besiktningsstället eller verksam-
heten inte bedrivs i enlighet med vad som 
anmälts till besiktningsserviceregistret,

2) innehavaren av besiktningskoncession 
inte längre uppfyller förutsättningarna för 
beviljande av besiktningskoncession, eller

3) den personal som utför besiktningar på
besiktningsstället inte uppfyller de före-
skrivna kraven på yrkesskicklighet eller till-
förlitlighet.

43 §

Återkallande av besiktningskoncession samt 
anmärkning och varning

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla en besiktningskoncession, om

1) verksamheten på besiktningsstället har 
upphört helt och hållet, eller

2) innehavaren av besiktningskoncession 
har försatts i konkurs.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla en besiktningskoncession för viss 
tid eller helt och hållet, om

1) regelbunden besiktningsverksamhet inte 
bedrivs på besiktningsstället eller verksam-
heten inte bedrivs i enlighet med vad som 
anmälts till besiktningsserviceregistret,

2) innehavaren av besiktningskoncession 
inte längre uppfyller förutsättningarna för 
beviljande av besiktningskoncession, eller

3) den personal som utför besiktningar på 
besiktningsstället inte uppfyller de före-
skrivna kraven på yrkesskicklighet eller till-
förlitlighet.
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Trafiksäkerhetsverket kan återkalla en be-
siktningskoncession för viss tid eller helt 
och hållet, om

1) fordon som uppenbart inte uppfyller 
gällande bestämmelser och föreskrifter har 
godkänts vid besiktningar för användning i 
trafik,

2) det vid besiktningen har underkänts 
fordon vilkas samtliga uppenbara fel eller 
brister inte har beaktats,

3) det vid besiktningen i onödan har krävts 
att fel och brister hos fordonen ska avhjäl-
pas,

4) antalet fel eller brister som upptäckts 
vid besiktningarna eller den relativa andelen 
fordon som underkänts första gången vid en 
besiktning, utan grund betydligt avviker 
mellan enskilda besiktare på besiktningsstäl-
let eller från den allmänna nivån i landet el-
ler från det faktiska skicket hos de fordon 
som visats upp för besiktning på besikt-
ningsstället,

5) tillsynen över beskattningen av fordon 
har försummats vid besiktningen eller en 
uppgift som enligt vad som föreskrivs sär-
skilt ska utföras i samband med besiktning-
en annars har försummats, eller

6) det i verksamheten har brutits mot kra-
vet på opartiskhet enligt 23 § eller mot något 
annat krav som föreskrivs i denna lag eller i 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den.

Trafiksäkerhetsverket ska dock meddela 
innehavaren av besiktningskoncession en 
anmärkning och vid behov en skriftlig var-
ning i stället för att återkalla besiktnings-
koncessionen, om det är oskäligt att åter-
kalla koncessionen. Om grunden för återkal-
lande av besiktningskoncessionen eller 
meddelande av varning eller anmärkning är 
sådan att den kan rättas till, ska Trafiksäker-
hetsverket innan koncessionen återkallas el-
ler varning eller anmärkning meddelas ge 
koncessionshavaren möjlighet att inom en 
rimlig tid avhjälpa bristen eller försummel-
sen. Koncessionen kan återkallas, om miss-
förhållandet inte har avhjälpts inom utsatt 
tid.

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla en besiktningskoncession för viss 
tid eller helt och hållet, om

1) fordon som uppenbart inte uppfyller 
gällande bestämmelser och föreskrifter har 
godkänts vid besiktningar för användning i 
trafik,

2) det vid besiktningen har underkänts 
fordon vilkas samtliga uppenbara fel eller 
brister inte har beaktats,

3) det vid besiktningen i onödan har krävts 
att fel och brister hos fordonen ska avhjäl-
pas,

4) antalet fel eller brister som upptäckts 
vid besiktningarna eller den relativa andelen 
fordon som underkänts första gången vid en 
besiktning, utan grund betydligt avviker 
mellan enskilda besiktare på besiktningsstäl-
let eller från den allmänna nivån i landet el-
ler från det faktiska skicket hos de fordon 
som visats upp för besiktning på besikt-
ningsstället,

5) tillsynen över beskattningen av fordon 
har försummats vid besiktningen eller en 
uppgift som enligt vad som föreskrivs sär-
skilt ska utföras i samband med besiktning-
en annars har försummats, eller

6) det i verksamheten har brutits mot kra-
vet på opartiskhet enligt 23 § eller mot något 
annat krav som föreskrivs i denna lag eller i 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket ska 
dock meddela innehavaren av besiktnings-
koncession en anmärkning och vid behov en 
skriftlig varning i stället för att återkalla be-
siktningskoncessionen, om det är oskäligt att 
återkalla koncessionen. Om grunden för 
återkallande av besiktningskoncessionen el-
ler meddelande av varning eller anmärkning 
är sådan att den kan rättas till, ska Trans-
port- och kommunikationsverket innan kon-
cessionen återkallas eller varning eller an-
märkning meddelas ge koncessionshavaren 
möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa 
bristen eller försummelsen. Koncessionen 
kan återkallas, om missförhållandet inte har 
avhjälpts inom utsatt tid.

44 §

Förbud att utföra besiktning samt anmärk-

44 §

Förbud att utföra besiktning samt anmärk-
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ning och varning till besiktare

Trafiksäkerhetsverket kan för högst sex 
månader förbjuda en besiktare att utföra be-
siktningar, om han eller hon vid besiktning 
har

1) godkänt sådana fordon för användning i 
trafik som uppenbart inte uppfyller gällande 
bestämmelser och föreskrifter,

2) underkänt fordon vilkas samtliga up-
penbara fel eller brister inte har beaktats,

3) i onödan har krävt att fel och brister hos 
ett fordon ska avhjälpas,

4) försummat tillsynen över beskattningen 
av fordon eller annars försummat en uppgift 
som enligt vad som föreskrivs särskilt ska 
utföras i samband med besiktningen, eller

5) har brutit mot kravet på opartiskhet en-
ligt 23 § eller mot något annat krav som fö-
reskrivs i denna lag eller i bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Trafiksäkerhetsverket ska dock meddela 
besiktaren en anmärkning och vid behov en 
skriftlig varning i stället för ett förbud att ut-
föra besiktningar, om ett förbud är oskäligt 
och de överträdelser eller försummelser som 
konstaterats är ringa.

ning och varning till besiktare

Transport- och kommunikationsverket kan 
för högst sex månader förbjuda en besiktare 
att utföra besiktningar, om han eller hon vid 
besiktning har

1) godkänt sådana fordon för användning i 
trafik som uppenbart inte uppfyller gällande 
bestämmelser och föreskrifter,

2) underkänt fordon vilkas samtliga up-
penbara fel eller brister inte har beaktats,

3) i onödan har krävt att fel och brister hos 
ett fordon ska avhjälpas,

4) försummat tillsynen över beskattningen 
av fordon eller annars försummat en uppgift 
som enligt vad som föreskrivs särskilt ska 
utföras i samband med besiktningen, eller

5) har brutit mot kravet på opartiskhet en-
ligt 23 § eller mot något annat krav som fö-
reskrivs i denna lag eller i bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket ska 
dock meddela besiktaren en anmärkning och 
vid behov en skriftlig varning i stället för ett 
förbud att utföra besiktningar, om ett förbud 
är oskäligt och de överträdelser eller för-
summelser som konstaterats är ringa.

45 §

Temporära åtgärder på grund av brister i 
besiktningsverksamheten

Om det är uppenbart att det förekommer 
väsentliga brister eller missbruk i besikt-
ningsverksamheten hos en innehavare av 
besiktningskoncession eller en besiktare, 
kan Trafiksäkerhetsverket temporärt för-
bjuda innehavaren av besiktningskoncession 
att bedriva besiktningsverksamhet och be-
siktaren att utföra besiktningar samt vid be-
hov hindra innehavaren av besiktningskon-
cession eller besiktaren att använda uppgif-
terna i fordonstrafikregistret och att regi-
strera uppgifter i datatjänsten. Ett temporärt 
förbud samt förhindrande av användning 
och registrering gäller tills ärendet om åter-
kallande av besiktningskoncessionen eller 
förbudet för besiktaren att utföra besiktning-
ar har avgjorts slutligt med stöd av 43 eller 
44 §. Ärendet ska avgöras utan onödigt 

45 §

Temporära åtgärder på grund av brister i 
besiktningsverksamheten

Om det är uppenbart att det förekommer 
väsentliga brister eller missbruk i besikt-
ningsverksamheten hos en innehavare av 
besiktningskoncession eller en besiktare, 
kan Transport- och kommunikationsverket
temporärt förbjuda innehavaren av besikt-
ningskoncession att bedriva besiktnings-
verksamhet och besiktaren att utföra besikt-
ningar samt vid behov hindra innehavaren 
av besiktningskoncession eller besiktaren att 
använda uppgifterna i fordonstrafikregistret 
och att registrera uppgifter i datatjänsten. Ett 
temporärt förbud samt förhindrande av an-
vändning och registrering gäller tills ärendet 
om återkallande av besiktningskoncessionen 
eller förbudet för besiktaren att utföra be-
siktningar har avgjorts slutligt med stöd av 
43 eller 44 §. Ärendet ska avgöras utan onö-
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dröjsmål.

I 1 mom. avsedda beslut om temporärt 
förbud och beslut om förhindrande av an-
vändning och registrering av uppgifter i da-
tatjänsten ska iakttas även om besvär anförts 
över besluten.

digt dröjsmål. 
I 1 mom. avsedda beslut om temporärt 

förbud och beslut om förhindrande av an-
vändning och registrering av uppgifter i da-
tatjänsten ska iakttas även om besvär anförts 
över besluten.

46 §

Förbud att använda besiktningsställets loka-
ler och anordningar

Om det vid en inspektion eller annars upp-
täcks att en lokal eller anordning som an-
vänds i besiktningsverksamheten inte upp-
fyller sådana krav som anges i denna lag el-
ler i bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, kan Trafiksäker-
hetsverket förbjuda användningen av lokalen 
eller anordningen eller begränsa dess an-
vändning tills lokalen och anordningen 
stämmer överens med bestämmelserna och 
föreskrifterna.

46 §

Förbud att använda besiktningsställets loka-
ler och anordningar

Om det vid en inspektion eller annars upp-
täcks att en lokal eller anordning som an-
vänds i besiktningsverksamheten inte upp-
fyller sådana krav som anges i denna lag el-
ler i bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, kan Transport- och 
kommunikationsverket  förbjuda använd-
ningen av lokalen eller anordningen eller 
begränsa dess användning tills lokalen och 
anordningen stämmer överens med bestäm-
melserna och föreskrifterna.

47 §

Återkallande av vidareutbildningstillstånd 
samt anmärkning och varning till inneha-

vare av vidareutbildningstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett vi-
dareutbildningstillstånd för viss tid eller helt 
och hållet, om innehavaren av vidareutbild-
ningstillståndet inte längre uppfyller förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla vida-
reutbildningstillståndet för viss tid eller helt 
och hållet, om

1) bestämmelserna om utbildningen inte 
har iakttagits i utbildningen, eller

2) utbildningen inte har skötts i enlighet 
med tillståndet eller annars på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket ska dock meddela 
innehavaren av vidareutbildningstillstånd en 
anmärkning och vid behov en skriftlig var-
ning i stället för att återkalla tillståndet, om 
det är oskäligt att återkalla tillståndet. Om 
grunden för återkallande av vidareutbild-
ningstillståndet eller meddelande av varning 

47 §

Återkallande av vidareutbildningstillstånd 
samt anmärkning och varning till inneha-

vare av vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla ett vidareutbildningstillstånd för 
viss tid eller helt och hållet, om innehavaren 
av vidareutbildningstillståndet inte längre 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla vidareutbildningstillståndet för viss 
tid eller helt och hållet, om

1) bestämmelserna om utbildningen inte 
har iakttagits i utbildningen, eller

2) utbildningen inte har skötts i enlighet 
med tillståndet eller annars på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket ska 
dock meddela innehavaren av vidareutbild-
ningstillstånd en anmärkning och vid behov 
en skriftlig varning i stället för att återkalla 
tillståndet, om det är oskäligt att återkalla 
tillståndet. Om grunden för återkallande av 
vidareutbildningstillståndet eller med-
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eller anmärkning är sådan att den kan rättas 
till, ska Trafiksäkerhetsverket innan tillstån-
det återkallas eller varning eller anmärkning 
meddelas ge den som innehar tillståndet 
möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa 
bristen eller försummelsen. Tillståndet kan 
återkallas, om missförhållandet inte har av-
hjälpts inom utsatt tid.

delande av varning eller anmärkning är så-
dan att den kan rättas till, ska Transport-
och kommunikationsverket innan tillståndet 
återkallas eller varning eller anmärkning 
meddelas ge den som innehar tillståndet 
möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa 
bristen eller försummelsen. Tillståndet kan 
återkallas, om missförhållandet inte har av-
hjälpts inom utsatt tid.

48 §

Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att få de uppgifter ur 
straffregistret och fordonstrafikregistret som 
behövs vid behandlingen av ärenden som 
gäller beviljande och återkallande av besikt-
ningskoncession, för beslutsfattande enligt 
10 och 16 § och för tillsynen enligt 6 kap. 
Uppgifter om brott får trots sekretessbe-
stämmelserna lämnas ut till en innehavare 
av besiktningskoncession i samband med de 
åtgärder som avses i 43 § samt i samband 
med beslut enligt 10 och 16 § till den kon-
cessionssökande eller den person enligt 9 § 
som begärt beslutet samt till den för besikt-
ningsverksamheten svarande person eller 
den besiktare som begärt beslutet.

48 §

Personregisteruppgifter

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att få de 
uppgifter ur straffregistret och trafik- och 
transportregistret som behövs vid behand-
lingen av ärenden som gäller beviljande och 
återkallande av besiktningskoncession, för 
beslutsfattande enligt 10 och 16 § och för 
tillsynen enligt 6 kap. Uppgifter om brott får 
trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till 
en innehavare av besiktningskoncession i 
samband med de åtgärder som avses i 43 § 
samt i samband med beslut enligt 10 och 16 
§ till den koncessionssökande och den per-
son enligt 9 § som begärt beslutet samt till 
den för besiktningsverksamheten svarande 
person och den besiktare som begärt beslu-
tet.

50 §

Tvångsmedel

Trafiksäkerhetsverket kan förena skyldig-
heten att sända sådana handlingar och blan-
ketter som avses i 28 §, skyldigheten enligt 
38 § att lämna uppgifter och iakttagandet av 
de förbud och begränsningar som avses i 
45 § med vite. Bestämmelser om vite finns i 
övrigt i viteslagen (1113/1990).

Den som underlåter att iaktta en skyldig-
het, ett förbud eller en begränsning som har 
meddelats eller ålagts med stöd av denna lag 
och som har förenats med vite kan inte dö-
mas till straff för samma gärning.

50 §

Tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
förena skyldigheten att sända sådana hand-
lingar och blanketter som avses i 28 §, skyl-
digheten enligt 38 § att lämna uppgifter och 
iakttagandet av de förbud och begränsningar 
som avses i 45 § med vite. Bestämmelser 
om vite finns i övrigt i viteslagen 
(1113/1990).

Den som underlåter att iaktta en skyldig-
het, ett förbud eller en begränsning som har 
meddelats eller ålagts med stöd av denna lag 
och som har förenats med vite kan inte dö-
mas till straff för samma gärning.

53 § 53 §
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Omprövning och ändringssökande

Omprövning av ett beslut som innehava-
ren av besiktningskoncession har fattat i ett 
besiktningsärende och av ett beslut som in-
nehavaren av vidareutbildningstillstånd har 
fattat i ett utbildningsärende får begäras hos 
Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i 
förvaltningslagen.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fat-
tat med anledning av en begäran om om-
prövning eller i ett beslut som verket annars 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö-
kas på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Förvaltningsdomsto-
lens beslut får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Omprövning och ändringssökande

Omprövning av ett beslut som innehava-
ren av besiktningskoncession har fattat i ett 
besiktningsärende och av ett beslut som in-
nehavaren av vidareutbildningstillstånd har 
fattat i ett utbildningsärende får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket på det 
sätt som anges i förvaltningslagen.

I ett beslut som Transport- och kommuni-
kationsverket fattat med anledning av en be-
gäran om omprövning eller i ett beslut som 
verket annars fattat med stöd av denna lag 
får ändring sökas på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). 
Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

55 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott 
och om fordon som inte är i skick

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får trots sekretessbestämmelserna 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om ett så-
dant misstänkt brott som kan påverka be-
dömningen av en i 9 § 1 mom. avsedd sö-
kandes eller persons tillförlitlighet att bed-
riva besiktningsverksamhet eller en i 15 § 
avsedd persons tillförlitlighet i besiktnings-
uppgifter.

Den myndighet som utför trafikövervak-
ning får trots sekretessbestämmelserna un-
derrätta Trafiksäkerhetsverket om fel eller 
brister som konstaterats hos ett fordon i 
samband med övervakningen och som for-
donet uppenbarligen har haft vid den senaste 
besiktningen.

55 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott 
och om fordon som inte är i skick

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får trots sekretessbestämmelserna 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket om ett sådant misstänkt brott som kan 
påverka bedömningen av en i 9 § 1 mom. 
avsedd sökandes eller persons tillförlitlighet 
att bedriva besiktningsverksamhet eller en i 
15 § avsedd persons tillförlitlighet i besikt-
ningsuppgifter.

Den myndighet som utför trafikövervak-
ning får trots sekretessbestämmelserna un-
derrätta Transport- och kommunikationsver-
ket om fel eller brister som konstaterats hos 
ett fordon i samband med övervakningen 
och som fordonet uppenbarligen har haft vid 
den senaste besiktningen.

56 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställighet-
en av denna lag utfärdas genom förordning 

56 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställighet-
en av denna lag utfärdas genom förordning 
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av statsrådet. Genom förordning av statsrå-
det bestäms dessutom om tillsättandet av en 
rådgivande utbildningskommission som bi-
står Trafiksäkerhetsverket samt om kom-
missionens sammansättning och uppgifter.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av besiktningskoncess-
ion, om kvalitetsledningssystem och om de 
handlingar som ska bevaras på besiktnings-
stället får utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

av statsrådet. Genom förordning av statsrå-
det bestäms dessutom om tillsättandet av en 
rådgivande utbildningskommission som bi-
står Transport- och kommunikationsverket
samt om kommissionens sammansättning 
och uppgifter.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av besiktningskoncess-
ion, om kvalitetsledningssystem och om de 
handlingar som ska bevaras på besiktnings-
stället får utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

58 §

Övergångsbestämmelser

1. De bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den lag som upphävs ska fortsätta att 
gälla.

2. De besiktningskoncessioner som gäller 
vid ikraftträdandet av denna lag gäller som 
sådana den tid som anges i koncessionen. 
Besiktningsverksamhet med stöd av en så-
dan koncession bedrivs i enlighet med de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet 
av denna lag. Koncessionshavaren ska dock 
registrera de uppgifter som avses i 26 § i be-
siktningsserviceregistret. På koncessionsha-
varen tillämpas dessutom 37—46 §.

3. Om giltigheten för en besiktningskon-
cession som gäller vid ikraftträdandet av 
denna lag går ut tidigare än tre år från ikraft-
trädandet, får koncessionshavaren fortsätta 
den koncessionsenliga besiktningsverksam-
heten med stöd av koncessionen i fråga tre 
år från ikraftträdandet efter att ha anmält 
detta skriftligt till Trafiksäkerhetsverket in-
nan giltigheten för koncessionen går ut. Om 
en sådan anmälan har gjorts, ska koncess-
ionshavaren under denna tid bedriva besikt-
ningsverksamhet i enlighet med de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet av 
denna lag. Koncessionshavaren ska dock re-
gistrera de uppgifter som avses i 26 § i be-
siktningsserviceregistret. På koncessionsha-
varen tillämpas dessutom 37—46 §.

4. Alla innehavare av besiktningskoncess-
ion ska registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret inom en 
månad från ikraftträdandet av den paragra-

58 §

Övergångsbestämmelser

1. De bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den lag som upphävs ska fortsätta att 
gälla.

2. De besiktningskoncessioner som gäller 
vid ikraftträdandet av denna lag gäller som 
sådana den tid som anges i koncessionen. 
Besiktningsverksamhet med stöd av en så-
dan koncession bedrivs i enlighet med de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet 
av denna lag. Koncessionshavaren ska dock 
registrera de uppgifter som avses i 26 § i be-
siktningsserviceregistret. På koncessionsha-
varen tillämpas dessutom 37—46 §.

3. Om giltigheten för en besiktningskon-
cession som gäller vid ikraftträdandet av 
denna lag går ut tidigare än tre år från ikraft-
trädandet, får koncessionshavaren fortsätta 
den koncessionsenliga besiktningsverksam-
heten med stöd av koncessionen i fråga tre 
år från ikraftträdandet efter att ha anmält 
detta skriftligt till Transport- och kommuni-
kationsverket innan giltigheten för koncess-
ionen går ut. Om en sådan anmälan har 
gjorts, ska koncessionshavaren under denna 
tid bedriva besiktningsverksamhet i enlighet 
med de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet av denna lag. Koncessionshavaren 
ska dock registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret. På kon-
cessionshavaren tillämpas dessutom 37–46 
§.

4. Alla innehavare av besiktningskoncess-
ion ska registrera de uppgifter som avses i 
26 § i besiktningsserviceregistret inom en 
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fen.
5. En sådan filial enligt 15 § i den lag som 

upphävs som är verksam vid ikraftträdandet 
av denna lag får fortsätta med sin verksam-
het som sådan tills verksamheten med stöd 
av 2 eller 3 mom. fortsätter att bedrivas av 
det besiktningsställe från vilket filialen har 
skötts i enlighet med nämnda 15 §. Koncess-
ionshavarens rätt till en filial upphör dock 
sex månader från det att ett besiktningsställe 
som har rätt utföra besiktningar som avses i 
6 § 1 punkten i denna lag inleder verksamhet 
i regionen.

6. Med avvikelse från 2 och 3 mom. upp-
hör de rättigheter till besiktning av fordon 
på något annat ställe än besiktningsstället 
som gäller vid ikraftträdandet av denna lag 
ett år efter ikraftträdandet.

7. En person som vid ikraftträdandet av 
denna lag uppfyller kompetenskraven för 
personer som utför besiktningar, anses upp-
fylla de krav på yrkesskicklighet som anges 
i 17 § och föreskrivs med stöd av denna lag, 
om han eller hon genomgår föreskriven 
fortbildning inklusive prov inom specialut-
bildningen med föreskrivna intervaller.

8. En person som vid ikraftträdandet av 
denna lag uppfyller kompetenskraven för 
den person som svarar för besiktningsverk-
samheten, anses uppfylla de krav på yrkes-
skicklighet som anges i 21 § och föreskrivs 
med stöd av denna lag, om han eller hon ge-
nomgår föreskriven fortbildning inklusive 
prov inom specialutbildningen med före-
skrivna intervaller. En person som uppfyller 
kraven på yrkesskicklighet med stöd av 29 § 
i den lag som upphävs ska avlägga det prov 
inom specialutbildningen som saknas senast 
tre år efter denna lags ikraftträdande och 
därefter med föreskrivna intervaller.

9. Intyg och andra handlingar som gäller 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktningar som utförts före den 2 november 
2007 bevaras på besiktningsstället i femton 
år.

10. De utbildningsrättigheter som gäller 
vid ikraftträdandet av denna lag förblir i 
kraft som sådana.

månad från ikraftträdandet av den paragra-
fen.

5. En sådan filial enligt 15 § i den lag som 
upphävs som är verksam vid ikraftträdandet 
av denna lag får fortsätta med sin verksam-
het som sådan tills verksamheten med stöd 
av 2 eller 3 mom. fortsätter att bedrivas av 
det besiktningsställe från vilket filialen har 
skötts i enlighet med nämnda 15 §. Koncess-
ionshavarens rätt till en filial upphör dock 
sex månader från det att ett besiktningsställe 
som har rätt utföra besiktningar som avses i 
6 § 1 punkten i denna lag inleder verksam-
het i regionen.

6. Med avvikelse från 2 och 3 mom. upp-
hör de rättigheter till besiktning av fordon 
på något annat ställe än besiktningsstället 
som gäller vid ikraftträdandet av denna lag 
ett år efter ikraftträdandet.

7. En person som vid ikraftträdandet av 
denna lag uppfyller kompetenskraven för 
personer som utför besiktningar, anses upp-
fylla de krav på yrkesskicklighet som anges 
i 17 § och föreskrivs med stöd av denna lag, 
om han eller hon genomgår föreskriven 
fortbildning inklusive prov inom specialut-
bildningen med föreskrivna intervaller.

8. En person som vid ikraftträdandet av 
denna lag uppfyller kompetenskraven för 
den person som svarar för besiktningsverk-
samheten, anses uppfylla de krav på yrkes-
skicklighet som anges i 21 § och föreskrivs 
med stöd av denna lag, om han eller hon ge-
nomgår föreskriven fortbildning inklusive 
prov inom specialutbildningen med före-
skrivna intervaller. En person som uppfyller 
kraven på yrkesskicklighet med stöd av 29 § 
i den lag som upphävs ska avlägga det prov 
inom specialutbildningen som saknas senast 
tre år efter denna lags ikraftträdande och 
därefter med föreskrivna intervaller.

9. Intyg och andra handlingar som gäller 
registrerings-, ändrings- och kopplingsbe-
siktningar som utförts före den 2 november 
2007 bevaras på besiktningsstället i femton 
år.

10. De utbildningsrättigheter som gäller 
vid ikraftträdandet av denna lag förblir i 
kraft som sådana.

———
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————

6.

Lag

om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 2—8, 10, 13, 14, 

15 a, 20, 22—29, 31 och 35 §,
av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 474/2017 och  (  /    ), 8 och 28 § sådana 

de lyder delvis ändrade i lag (   /    ), 15 a § sådan den lyder i lag 1388/2015, 22 § sådan den 
lyder i lag 907/2014 samt 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 475/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) enskilt godkännande ett förfarande en-

ligt 3 § 9 punkten i fordonslagen,
2) beviljare av enskilt godkännande en 

serviceproducent med vilken Trafiksäker-
hetsverket har ingått avtal om beviljande av 
enskilda godkännanden av fordon,

3) utförare av enskilt godkännande en per-
son som har rätt att utföra enskilda godkän-
nanden.

Beviljare av enskilda godkännanden får i 
samband med enskilda godkännanden utföra 
kontroller, mätningar, kalkyler och utred-
ningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i for-
donslagen.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) enskilt godkännande ett förfarande en-

ligt 3 § 9 punkten i fordonslagen,
2) beviljare av enskilt godkännande en 

serviceproducent med vilken Transport- och 
kommunikationsverket har ingått avtal om 
beviljande av enskilda godkännanden av 
fordon,

3) utförare av enskilt godkännande en per-
son som har rätt att utföra enskilda godkän-
nanden.

Beviljare av enskilda godkännanden får i 
samband med enskilda godkännanden utföra 
kontroller, mätningar, kalkyler och utred-
ningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i for-
donslagen.

3 §

Ansvaret för ordnande av enskilda godkän-
nanden

3 §

Ansvaret för ordnande av enskilda godkän-
nanden
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Trafiksäkerhetsverket svarar för ordnandet 
av enskilda godkännanden av fordon i Fin-
land.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för ordnandet av enskilda godkän-
nanden av fordon i Finland.

4 §

Hur beviljandet av enskilda godkännanden 
ordnas

Trafiksäkerhetsverket ordnar beviljandet 
av enskilda godkännanden genom att upp-
handla behövliga tjänster av tjänsteprodu-
center. Beviljandet ska genom avtal ordnas
så att kvaliteten, enhetligheten och till-
gången på de tjänster som behövs i verk-
samheten säkerställs i skälig omfattning i 
olika delar av landet.

Trafiksäkerhetsverket ingår avtal om be-
viljande av enskilda godkännanden med de 
tjänsteproducenter som uppfyller de krav 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den.

4 §

Hur beviljandet av enskilda godkännanden 
ordnas

Transport- och kommunikationsverket
ordnar beviljandet av enskilda godkännan-
den genom att upphandla behövliga tjänster 
av tjänsteproducenter. Beviljandet ska ge-
nom avtal ordnas så att kvaliteten, enhetlig-
heten och tillgången på de tjänster som be-
hövs i verksamheten säkerställs i skälig om-
fattning i olika delar av landet.

Transport- och kommunikationsverket in-
går avtal om beviljande av enskilda godkän-
nanden med de tjänsteproducenter som upp-
fyller de krav som föreskrivs i denna lag el-
ler med stöd av den.

5 §

Serviceersättning som betalas för verksam-
het för enskilda godkännanden

Trafiksäkerhetsverket bestämmer om stor-
leken på den serviceersättning som betalas 
till avtalsparterna.

5 §

Serviceersättning som betalas för verksam-
het för enskilda godkännanden

Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer om storleken på den serviceersätt-
ning som betalas till avtalsparterna.

6 §

Information om upphandling av enskilda 
godkännanden

Trafiksäkerhetsverket informerar på sin 
webbplats om möjligheten för tjänsteprodu-
center att ingå avtal med Trafiksäkerhets-
verket om beviljande av enskilda godkän-
nanden.

6 §

Information om upphandling av enskilda 
godkännanden

Transport- och kommunikationsverket in-
formerar på sin webbplats om möjligheten 
för tjänsteproducenter att ingå avtal med 
Transport- och kommunikationsverket om 
beviljande av enskilda godkännanden.

7 §

Anmälan som avtalspart

En tjänsteproducent som vill ingå avtal 

7 §

Anmälan som avtalspart

En tjänsteproducent som vill ingå avtal 
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med Trafiksäkerhetsverket om beviljande av 
enskilda godkännanden, nedan sökanden, 
ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande 
skriftliga utredning:

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om sökan-
dens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för tjänsternas omfatt-
ning,

3) uppgift om den planerade platsen och 
lokalen där verksamheten kommer att bedri-
vas,

4) en uppskattning av den tidpunkt då 
verksamheten inleds,

5) en redogörelse för de planerade betjä-
ningstiderna,

6) en redogörelse för kvalitetssystemet,
7) uppgift om den person som svarar för 

beviljandet av enskilda godkännanden,
8) en redogörelse för hur sökanden ämnar 

ordna anslutningen till fordonstrafikregistret
och hur sökanden sörjer för att dataskyddet 
och datasäkerheten är ordnade på behörigt 
sätt,

9) en redogörelse för hur sökanden eller 
den som utövar bestämmande inflytande 
över en sökande vars verksamhet bedrivs i 
bolagsform uppfyller kraven i 9, 11 och 12 
§,

10) en redogörelse för hur sökandens per-
sonal uppfyller kraven enligt 11 och 13—
15 §,

11) en redogörelse för hur lokalerna upp-
fyller kraven i 10 §.

med Transport- och kommunikationsverket
om beviljande av enskilda godkännanden, 
nedan sökanden, ska lämna Transport- och 
kommunikationsverket följande skriftliga ut-
redning:

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om sökan-
dens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för tjänsternas omfatt-
ning,

3) uppgift om den planerade platsen och
lokalen där verksamheten kommer att bedri-
vas,

4) en uppskattning av den tidpunkt då 
verksamheten inleds,

5) en redogörelse för de planerade betjä-
ningstiderna,

6) en redogörelse för kvalitetssystemet,
7) uppgift om den person som svarar för 

beviljandet av enskilda godkännanden,
8) en redogörelse för hur sökanden ämnar 

ordna anslutningen till trafik- och transport-
registret och hur sökanden sörjer för att 
dataskyddet och datasäkerheten är ordnade 
på behörigt sätt,

9) en redogörelse för hur sökanden eller 
den som utövar bestämmande inflytande 
över en sökande vars verksamhet bedrivs i 
bolagsform uppfyller kraven i 9, 11, 12 och 
16 §,

10) en redogörelse för hur sökandens per-
sonal uppfyller kraven enligt 11 och 13—15 
§,
11) en redogörelse för hur lokalerna uppfyll-
ler kraven i 10 §.

8 §

Avtal om beviljande av enskilda godkän-
nanden

I avtalet ska det överenskommas om
1) tjänsternas omfattning,
2) inledandet av verksamheten,
3) ort och lokaler där kontrollerna för en-

skilda godkännanden utförs,
4) den utrustning som krävs för verksam-

heten,
5) betjäningstider,
6) användningen av trafik- och transport-

registret, registrering av uppgifter om bevil-

8 §

Avtal om beviljande av enskilda godkän-
nanden

I avtalet ska det överenskommas om
1) tjänsternas omfattning,
2) inledandet av verksamheten,
3) ort och lokaler där kontrollerna för en-

skilda godkännanden utförs,
4) den utrustning som krävs för verksam-

heten,
5) betjäningstider,
6) användningen av trafik- och transport-

registret, registrering av uppgifter om bevil-
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jande av enskilt godkännande i trafik- och 
transportregistret samt hur det ska visas att 
det dataskydd och den datasäkerhet som 
förutsätts av beviljaren av enskilt godkän-
nande har ordnats,

7) det förfarande som ska iakttas vid utta-
gande av avgifter för beviljande av enskilt 
godkännande och vid redovisningen av 
dessa avgifter till Trafiksäkerhetsverket,

8) hur dokument som gäller beviljande av 
enskilda godkännanden ska ges in till Tra-
fiksäkerhetsverket,

9) avtalsperioden och upphörande av avta-
let i särskilda situationer under avtalspe-
rioden samt avtalsvite,

10) tillsynen och andra medel genom vilka 
Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att en-
skilda godkännanden beviljas på behörigt 
sätt.

jande av enskilt godkännande i trafik- och 
transportregistret samt hur det ska visas att 
det dataskydd och den datasäkerhet som 
förutsätts av beviljaren av enskilt godkän-
nande har ordnats,

7) det förfarande som ska iakttas vid utta-
gande av avgifter för beviljande av enskilt 
godkännande och vid redovisningen av 
dessa avgifter till Transport- och kommuni-
kationsverket,

8) hur dokument som gäller beviljande av 
enskilda godkännanden ska ges in till 
Transport- och kommunikationsverket,

9) avtalsperioden och upphörande av avta-
let i särskilda situationer under avtalspe-
rioden samt avtalsvite,

10) tillsynen och andra medel genom vilka 
Transport- och kommunikationsverket kan 
säkerställa att enskilda godkännanden bevil-
jas på behörigt sätt.

10 §

Lokaler

De lokaler som används för enskilt god-
kännande ska vara sådana att kontrollerna av 
fordonen kan utföras på behörigt sätt inom-
hus oberoende av vädret.

Enskilt godkännande får utföras utanför 
lokalerna, om det är oändamålsenligt att för-
flytta fordonen till lokalerna på grund av det 
stora antalet fordon, trafiksäkerheten eller 
miljöomständigheter eller av någon annan 
motsvarande orsak. Om en beviljare av en-
skilt godkännande utför kontroller utanför 
sina lokaler ska utrymmena uppfylla kraven 
i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om de lokaler som används för 
kontrollerna och om under vilka förutsätt-
ningar de kontroller som ingår i enskilt god-
kännande kan utföras utanför lokalerna.

10 §

Lokaler

De lokaler som används för enskilt god-
kännande ska vara sådana att kontrollerna av 
fordonen kan utföras på behörigt sätt inom-
hus oberoende av vädret.

Enskilt godkännande får utföras utanför 
lokalerna, om det är oändamålsenligt att för-
flytta fordonen till lokalerna på grund av det 
stora antalet fordon, trafiksäkerheten eller 
miljöomständigheter eller av någon annan 
motsvarande orsak. Om en beviljare av en-
skilt godkännande utför kontroller utanför 
sina lokaler ska utrymmena uppfylla kraven 
i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om de lokaler 
som används för kontrollerna och om under 
vilka förutsättningar de kontroller som ingår 
i enskilt godkännande kan utföras utanför 
lokalerna.

13 § 3 §
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Krav på grundutbildning för utförare av en-
skilt godkännande

Av utförare av enskilt godkännande förut-
sätts som grundutbildning minst yrkeshög-
skoleexamen i teknik och antingen minst 30 
studiepoäng omfattande grund- och yrkes-
studier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola 
eller minst 30 studiepoäng omfattande andra 
lämpliga grund- och yrkesstudier i maskin-
teknik vid en yrkeshögskola.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande lämp-
lig examen på teknikernivå anses uppfylla 
kravet i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om

1) vilka grund- och yrkesstudier som anses 
som sådana andra lämpliga grund- och yr-
kesstudier i maskinteknik som avses i 1 
mom.,

2) vilka examina på teknikernivå som an-
ses som sådana motsvarande examina på 
teknikernivå som avses i 2 mom.

Krav på grundutbildning för utförare av en-
skilt godkännande

Av utförare av enskilt godkännande förut-
sätts som grundutbildning minst yrkeshög-
skoleexamen i teknik och antingen minst 30 
studiepoäng omfattande grund- och yrkes-
studier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola
eller minst 30 studiepoäng omfattande andra 
lämpliga grund- och yrkesstudier i maskin-
teknik vid en yrkeshögskola.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en 
teknisk läroanstalt eller motsvarande lämp-
lig examen på teknikernivå anses uppfylla 
kravet i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om

1) vilka grund- och yrkesstudier som anses 
som sådana andra lämpliga grund- och yr-
kesstudier i maskinteknik som avses i 1 
mom.,

2) vilka examina på teknikernivå som an-
ses som sådana motsvarande examina på 
teknikernivå som avses i 2 mom.

14 §

Krav på vidareutbildning för utförare av en-
skilt godkännande

En utförare av enskilt godkännande ska 
för beviljandet av enskilda godkännanden ha 
den vidareutbildning som behövs för enskilt 
godkännande och däri ingående fortbildning 
för upprätthållande av yrkesskickligheten.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge 
den vidareutbildning som avses i 1 mom. 
Trafiksäkerhetsverket tar emot prov i an-
slutning till vidareutbildningen.

Närmare bestämmelser om den vidareut-
bildning som behövs och om proven i an-
slutning till den utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.

14 §

Krav på vidareutbildning för utförare av en-
skilt godkännande

En utförare av enskilt godkännande ska 
för beviljandet av enskilda godkännanden ha 
den vidareutbildning som behövs för enskilt 
godkännande och däri ingående fortbildning 
för upprätthållande av yrkesskickligheten.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vid behov ge den vidareutbildning som av-
ses i 1 mom. Transport- och kommunikat-
ionsverket tar emot prov i anslutning till vi-
dareutbildningen.

Närmare bestämmelser om den vidareut-
bildning som behövs och om proven i an-
slutning till den utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.

15 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har 

15 a §

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har 
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förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 13—15 
§ uppfylls även av en sökande som har fått 
ett beslut enligt lagen om erkännande av yr-
keskvalifikationer (1384/2015) om den be-
hörighet som bevis på formella kvalifikat-
ioner som har utfärdats i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen eller en stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området medför. Beslutet fattas av Trafiksä-
kerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket kan för 
en sökande ordna sådana lämplighetsprov 
som avses i 7 § i lagen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer.

förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 13—15 
§ uppfylls även av en sökande som har fått 
ett beslut enligt lagen om erkännande av yr-
keskvalifikationer (1384/2015) om den be-
hörighet som bevis på formella kvalifikat-
ioner som har utfärdats i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen eller en stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området medför. Beslutet fattas av Trans-
port- och kommunikationsverket. Transport-
och kommunikationsverket kan för en sö-
kande ordna sådana lämplighetsprov som 
avses i 7 § i lagen om erkännande av yrkes-
kvalifikationer.

20 §

Bevarande och utlämnande av dokument

Beviljare av enskilt godkännande ska 
sända de dokument som gäller enskilda 
godkännanden till Trafiksäkerhetsverket för 
bevarande efter det att det enskilda godkän-
nandet har utförts. Trafiksäkerhetsverket får 
för verksamheten i fråga trots sekretessbe-
stämmelserna lämna ut dessa dokument ge-
nom teknisk anslutning till dem som utför 
uppgifter i anslutning till besiktning och re-
gistrering av fordon samt till dem som be-
driver verksamhet för beviljande av enskilda 
godkännanden.

Om behandlingen av ett ärende som gäller 
beviljande av enskilt godkännande fortfa-
rande pågår när beviljaren av enskilt god-
kännande upphör med verksamheten, ska 
beviljaren av enskilt godkännande lämna 
Trafiksäkerhetsverket de dokument som 
samlats i ärendet så att de kan sändas till-
baka till den som ansökt om enskilt godkän-
nande.

20 §

Bevarande och utlämnande av dokument

Beviljare av enskilt godkännande ska 
sända de dokument som gäller enskilda 
godkännanden till Transport- och kommuni-
kationsverket för bevarande efter det att det 
enskilda godkännandet har utförts. Trans-
port- och kommunikationsverket får för 
verksamheten i fråga trots sekretessbestäm-
melserna lämna ut dessa dokument genom 
teknisk anslutning till dem som utför uppgif-
ter i anslutning till besiktning och registre-
ring av fordon samt till dem som bedriver 
verksamhet för beviljande av enskilda god-
kännanden.

Om behandlingen av ett ärende som gäller 
beviljande av enskilt godkännande fortfa-
rande pågår när beviljaren av enskilt god-
kännande upphör med verksamheten, ska 
beviljaren av enskilt godkännande lämna 
Transport- och kommunikationsverket de 
dokument som samlats i ärendet så att de 
kan sändas tillbaka till den som ansökt om 
enskilt godkännande.

22 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
beviljandet av enskilda godkännanden samt 
över efterlevnaden av denna lag och de be-

22 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över beviljandet av enskilda 
godkännanden samt över efterlevnaden av 
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stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den. Trafiksäkerhetsverket kan 
vid tillsynen anlita Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande in-
rättning.

denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
vid tillsynen anlita Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande in-
rättning.

23 §

Information

Beviljare av enskilt godkännande ska trots 
sekretessbestämmelserna lämna Trafiksä-
kerhetsverket de uppgifter som behövs för 
tillsynen inklusive de uppgifter som behövs 
om beviljarens bokföring, ekonomiförvalt-
ning, administration och hyrning av lokaler 
samt om utförare av enskilt godkännande 
och verksamheten för enskilda godkännan-
den.

Beviljare av enskilt godkännande ska utan 
dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket
om sådana förändringar i den egna verk-
samheten som kan ha inverkan på beviljan-
det av enskilda godkännanden.

23 §

Information 

Beviljare av enskilt godkännande ska trots 
sekretessbestämmelserna lämna Transport-
och kommunikationsverket de uppgifter som 
behövs för tillsynen inklusive de uppgifter 
som behövs om beviljarens bokföring, eko-
nomiförvaltning, administration och hyrning 
av lokaler samt om utförare av enskilt god-
kännande och verksamheten för enskilda 
godkännanden.

Beviljare av enskilt godkännande ska utan 
dröjsmål underrätta Transport- och kommu-
nikationsverket om sådana förändringar i 
den egna verksamheten som kan ha inverkan 
på beviljandet av enskilda godkännanden.

24 §

Inspektioner i lokalerna

Trafiksäkerhetsverket har rätt att utföra in-
spektioner på platser där enskilda godkän-
nanden beviljas. Beviljare av enskilt god-
kännande ska ordna förhållandena så att in-
spektioner kan utföras på ett ändamålsenligt 
sätt. Inspektioner får inte företas i utrymmen 
som används för boende av permanent na-
tur.

24 §

Inspektioner i lokalerna

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att utföra inspektioner på platser där en-
skilda godkännanden beviljas. Beviljare av 
enskilt godkännande ska ordna förhållan-
dena så att inspektioner kan utföras på ett 
ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte fö-
retas i utrymmen som används för boende 
av permanent natur.

25 §

Kontroll av fordon

För att övervaka verksamheten för en-
skilda godkännanden får Trafiksäkerhets-
verket genast efter ett enskilt godkännande 
utföra kontroll av fordonet som motsvarar 
enskilt godkännande eller en del av det. För 

25 §

Kontroll av fordon

För att övervaka verksamheten för en-
skilda godkännanden får Transport- och 
kommunikationsverket genast efter ett en-
skilt godkännande utföra kontroll av fordo-
net som motsvarar enskilt godkännande eller 
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att utföra kontrollen får en tjänsteman vid 
Trafiksäkerhetsverket stoppa fordonet när 
det lämnar den plats där det enskilda god-
kännandet utförts. Trafiksäkerhetsverket får 
även i övrigt utföra kontroll av ett fordon 
som motsvarar enskilt godkännande eller en 
del av det, om Trafiksäkerhetsverket har an-
ledning att misstänka att ett fordon som be-
viljats enskilt godkännande är behäftat med 
allvarliga brister som inverkar på trafiksä-
kerheten eller miljön. Kontrollen av fordo-
net får utföras i lokaler tillhörande den be-
viljare av enskilt godkännande som har be-
viljat fordonet enskilt godkännande.

Trafiksäkerhetsverkets kontroll ersätter till 
utförda delar det tidigare utförda enskilda 
godkännandet. På kontrollen tillämpas det 
som i fordonslagen och med stöd av den fö-
reskrivs om enskilt godkännande.

en del av det. För att utföra kontrollen får en 
tjänsteman vid Transport- och kommunikat-
ionsverket stoppa fordonet när det lämnar 
den plats där det enskilda godkännandet ut-
förts. Transport- och kommunikationsverket
får även i övrigt utföra kontroll av ett fordon 
som motsvarar enskilt godkännande eller en 
del av det, om Transport- och kommunikat-
ionsverket har anledning att misstänka att ett 
fordon som beviljats enskilt godkännande är 
behäftat med allvarliga brister som inverkar 
på trafiksäkerheten eller miljön. Kontrollen 
av fordonet får utföras i lokaler tillhörande 
den beviljare av enskilt godkännande som 
har beviljat fordonet enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverkets
kontroll ersätter till utförda delar det tidigare 
utförda enskilda godkännandet. På kontrol-
len tillämpas det som i fordonslagen och 
med stöd av den föreskrivs om enskilt god-
kännande.

26 §

Återkallande av enskilt godkännande

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett en-
skilt godkännande och kräva att fordonet på 
nytt ska genomgå enskilt godkännande, om 
verket upptäcker att fordonet har godkänts 
på felaktiga grunder vid det enskilda god-
kännandet. Om det fel eller den brist som 
upptäckts i det enskilda godkännandet är 
ringa, kan Trafiksäkerhetsverket kräva att 
det fel eller den brist som konstaterats hos 
fordonet avhjälps inom en tid som verket 
satt ut i stället för att återkalla det enskilda
godkännandet.

Fordonet är belagt med användningsför-
bud, om den brist eller det fel som Trafiksä-
kerhetsverket krävt att ska avhjälpas inte av-
hjälps inom den utsatta tiden. Ett fordon 
som är belagt med användningsförbud får 
inte användas i trafik förrän de fel och bris-
ter som har lett till användningsförbudet har 
avhjälpts.

26 §

Återkallande av enskilt godkännande

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett enskilt godkännande och kräva 
att fordonet på nytt ska genomgå enskilt 
godkännande, om verket upptäcker att for-
donet har godkänts på felaktiga grunder vid 
det enskilda godkännandet. Om det fel eller 
den brist som upptäckts i det enskilda god-
kännandet är ringa, kan Transport- och 
kommunikationsverket kräva att det fel eller 
den brist som konstaterats hos fordonet av-
hjälps inom en tid som verket satt ut i stället 
för att återkalla det enskilda godkännandet.

Fordonet är belagt med användningsför-
bud, om den brist eller det fel som Trans-
port- och kommunikationsverket krävt att 
ska avhjälpas inte avhjälps inom den utsatta 
tiden. Ett fordon som är belagt med använd-
ningsförbud får inte användas i trafik förrän 
de fel och brister som har lett till använd-
ningsförbudet har avhjälpts.

27 §

Hävning av avtal

27 §

Hävning av avtal
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Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal 
om beviljande av enskilda godkännanden, 
om beviljaren av enskilt godkännande

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 
9—15 §,

2) vägrar att lämna Trafiksäkerhetsverket
de uppgifter som behövs för tillsynen över 
verksamheten,

3) bryter mot det avtal som avses i 8 § så 
att beviljandet av enskilda godkännanden på 
behörigt sätt äventyras, eller

4) beviljar enskilda godkännanden i strid 
med bestämmelserna och föreskrifterna om 
dessa.

En förutsättning för hävning av ett avtal är 
att Trafiksäkerhetsverket har meddelat bevil-
jaren av enskilt godkännande anmärkningar 
eller en skriftlig varning om de överträdelser 
eller försummelser som avses i 1 mom. och 
att detta inte har lett till att överträdelserna 
eller försummelserna rättats till.

Transport- och kommunikationsverket kan 
häva ett avtal om beviljande av enskilda 
godkännanden, om beviljaren av enskilt 
godkännande

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 
9—15 §,

2) vägrar att lämna Transport- och kom-
munikationsverket de uppgifter som behövs 
för tillsynen över verksamheten,

3) bryter mot det avtal som avses i 8 § så 
att beviljandet av enskilda godkännanden på 
behörigt sätt äventyras, eller

4) beviljar enskilda godkännanden i strid 
med bestämmelserna och föreskrifterna om 
dessa.

En förutsättning för hävning av ett avtal är 
att Transport- och kommunikationsverket
har meddelat beviljaren av enskilt godkän-
nande anmärkningar eller en skriftlig var-
ning om de överträdelser eller försummelser 
som avses i 1 mom. och att detta inte har lett 
till att överträdelserna eller försummelserna 
rättats till.

28 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplys-
ningar och rätt att lämna uppgifter vidare

Trafiksäkerhetsverket har trots vad som 
föreskrivs om hemlighållande av uppgifter 
rätt att genom teknisk anslutning få den in-
formation ur straffregistret som är nödvän-
dig för skötseln av verkets uppgifter och att 
använda informationen i fordonstrafikregist-
ret för utredning av att de krav på tillförlit-
lighet som föreskrivs för beviljande av en-
skilda godkännanden är uppfyllda och för 
tillsynen. Information om brott kan som 
grund för hävning av avtal trots sekretessbe-
stämmelserna lämnas ut till beviljare av en-
skilt godkännande.

28 §

Transport- och kommunikationsverket rätt 
att få upplysningar och rätt att lämna upp-

gifter vidare

Transport- och kommunikationsverket har 
trots vad som föreskrivs om hemlighållande 
av uppgifter rätt att genom teknisk anslut-
ning få den information ur straffregistret 
som är nödvändig för skötseln av verkets 
uppgifter för utredning av att de krav på till-
förlitlighet som föreskrivs för beviljande av 
enskilda godkännanden är uppfyllda och för 
tillsynen. Information om brott kan som 
grund för hävning av avtal trots sekretessbe-
stämmelserna lämnas ut till beviljare av en-
skilt godkännande.

29 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott 
och om fordon som inte stämmer överens 

29 §

Lämnande av uppgifter om misstänkta brott 
och om fordon som inte stämmer överens 
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med kraven

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får trots sekretessbestämmelserna 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om ett så-
dant misstänkt brott som kan påverka be-
dömningen av om en beviljare av enskilt 
godkännande och en utförare av enskilt 
godkännande är tillförlitlig som beviljare el-
ler utförare av enskilt godkännande.

Den myndighet som utför trafikövervak-
ning får trots sekretessbestämmelserna un-
derrätta Trafiksäkerhetsverket om vid över-
vakningen upptäckta fordon som inte stäm-
mer överens med kraven och som uppenbar-
ligen inte heller har gjort det när enskilt 
godkännande beviljades.

med kraven

Den myndighet som utför förundersökning 
av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut 
om körrätt får trots sekretessbestämmelserna 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket om ett sådant misstänkt brott som kan 
påverka bedömningen av om en beviljare av 
enskilt godkännande och en utförare av en-
skilt godkännande är tillförlitlig som bevil-
jare eller utförare av enskilt godkännande.

Den myndighet som utför trafikövervak-
ning får trots sekretessbestämmelserna un-
derrätta Transport- och kommunikationsver-
ket om vid övervakningen upptäckta fordon 
som inte stämmer överens med kraven och 
som uppenbarligen inte heller har gjort det 
när enskilt godkännande beviljades.

31 §

Begäran om omprövning och ändringssö-
kande

Omprövning av ett beslut som en beviljare 
av enskilt godkännande fattat om enskilt 
godkännande får begäras hos Trafiksäker-
hetsverket på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fat-
tat med anledning av en begäran om om-
prövning eller i ett beslut som verket annars 
fattat med stöd av denna lag får ändring sö-
kas på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Ändring i förvalt-
ningsdomstolens beslut får sökas endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

31 §

Begäran om omprövning och ändringssö-
kande

Omprövning av ett beslut som en beviljare 
av enskilt godkännande fattat om enskilt 
godkännande får begäras hos Transport- och 
kommunikationsverket på det sätt som anges 
i förvaltningslagen.

I ett beslut som Transport- och kommuni-
kationsverket fattat med anledning av en be-
gäran om omprövning eller i ett beslut som 
verket annars fattat med stöd av denna lag 
får ändring sökas på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). 
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får 
sökas endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

35 §

Avgift för enskilt godkännande

För enskilt godkännande tas det ut en av-
gift till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 
de grunder som anges i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992).

35 §

Avgift för enskilt godkännande

För enskilt godkännande tas det ut en av-
gift till Transport- och kommunikationsver-
ket i enlighet med de grunder som anges i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
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—————

7.

Lag

om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 1, 3, 7, 19 b, 20, 21, 24, 24 a, 24 b, 26, 27, 27 a, 29, 29 b, 

31, 34, 34 a, 36, 39 b, 45, 48, 50 c, 50 e, 53, 53 a, 58, 60 a, 61 a, 62, 65 a, 65 b, 66 a, 66 c, 66 
f, 69 a, 74—77, 79, 80, 84—86, 88, 93, 95 a, 96 och 98 §, av dem 1 § sådan den lyder i lagar-
na 226/2009 och 1042/2014, 3 § sådan den lyder i lagarna 226/2009, 961/2013, 176/2015, 
1609/2015, 507/2017 och (   /    ), 7, 19 b, 24 a, 24 b, 27, 29, 36, 50 c, 61 a och 62 § sådana de 
lyder i lag 507/2017, 20, 24, 29 b, 39 b och 79 § sådana de lyder i lag 1042/2014, 21 § sådan 
den lyder i lagarna 1042/2014, 507/2017 och (   /   ), 26, 34 a, 65 b, 69 a, 77 och 88 § sådana 
de lyder i lag 276/2010, 27 a § sådan den lyder i lagarna 507/2017 och (   /    ), 31, 34 och 95 a 
§ sådana de lyder i lag 1609/2015, 45 § sådan den lyder i lagarna 226/2009 och 276/2010, 48 
§ sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1042/2014, 50 e § sådan den lyder i lagarna 
226/2009 och 507/2017, 53 a och 58 § sådana de lyder i lag 473/2017, 60 a § sådan den lyder i 
lagarna 1042/2014 och 507/2017, 65 a § sådan den lyder i lagarna 233/2007 och 276/2010, 66 
a § sådan den lyder i lagarna 176/2015 och 507/2017, 66 c och 98 § sådana de lyder i lag 
176/2015, 66 f § sådan den lyder i lagarna 233/2007, 276/2010 och 176/2015, 74 och 75 § så-
dana de lyder delvis ändrade i lag 276/2010, 76 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 
507/2017, 80 § sådan den lyder i lagarna 1042/2014 och 1609/2015, 84 § sådan den lyder i la-
garna 233/2007 och 507/2017, 85 § sådan den lyder i lagarna 961/2013 och 473/2017, 86 § 
sådan den lyder i lagarna 276/2010 och 1609/2015, 93 § sådan den lyder i lagarna 276/2010 
och 473/2017 samt 96 § sådan den lyder i lagarna 992/2016, 473/2017, 728/2017 och (   /    ), 
som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 § 

Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som 
används på vägar som avses i vägtrafiklagen 
(267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,
2) konstruktion, manöverorgan, utrust-

ning, system, komponenter och separata 
tekniska enheter,

3) miljöegenskaper,
4) godkännande för trafik samt registre-

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som 
används på vägar som avses i vägtrafiklagen 
(267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,
2) konstruktion, manöverorgan, utrust-

ning, system, komponenter och separata 
tekniska enheter,

3) miljöegenskaper,
4) godkännande för trafik samt registre-
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ring,
5) periodiska och övriga besiktningar i 

syfte att kontrollera fordons skick och regis-
teruppgifter samt ändra dessa.

Denna lag gäller tekniska vägkontroller av 
fordon.

Denna lag gäller import, tillverkning för 
försäljning, saluföring, försäljning och an-
nan överlåtelse av nya snöskotrar samt av 
nya fordon avsedda för vägtrafik samt av 
sådana system, komponenter och separata 
tekniska enheter och sådan utrustning om 
vilkas tekniska egenskaper eller godkännan-
demärkningar föreskrivs i denna lag eller 
med stöd av den.

Denna lag gäller installation och reparat-
ion av snöskotrar samt av fordon avsedda 
för vägtrafik samt av sådana system, kom-
ponenter och separata tekniska enheter och 
sådan utrustning om vilkas tekniska egen-
skaper eller godkännandemärkningar före-
skrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den ska
tillämpas på militärfordon. Om det behövs 
med hänsyn till ett militärfordons särskilda 
användningssyfte eller konstruktion, kan det 
dock genom förordning av försvarsministe-
riet föreskrivas om undantag från denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den samt genom föreskrifter av huvud-
staben meddelas bestämmelser som avviker 
från de föreskrifter som Trafiksäkerhetsver-
ket meddelat. 

ring,
5) periodiska och övriga besiktningar i 

syfte att kontrollera fordons skick och regis-
teruppgifter samt ändra dessa.

Denna lag gäller tekniska vägkontroller av 
fordon.

Denna lag gäller import, tillverkning för 
försäljning, saluföring, försäljning och an-
nan överlåtelse av nya snöskotrar samt av 
nya fordon avsedda för vägtrafik samt av 
sådana system, komponenter och separata 
tekniska enheter och sådan utrustning om 
vilkas tekniska egenskaper eller godkännan-
demärkningar föreskrivs i denna lag eller 
med stöd av den.

Denna lag gäller installation och reparat-
ion av snöskotrar samt av fordon avsedda 
för vägtrafik samt av sådana system, kom-
ponenter och separata tekniska enheter och 
sådan utrustning om vilkas tekniska egen-
skaper eller godkännandemärkningar före-
skrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den ska 
tillämpas på militärfordon. Om det behövs 
med hänsyn till ett militärfordons särskilda 
användningssyfte eller konstruktion, kan det 
dock genom förordning av försvarsministe-
riet föreskrivas om undantag från denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den samt genom föreskrifter av huvud-
staben meddelas bestämmelser som avviker 
från de föreskrifter som Transport- och 
kommunikationsverket meddelat.

3 § 

Definitioner

I denna lag avses med
1) fordon en anordning som är avsedd för 

färd på marken och som inte löper på ske-
nor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs 
med maskinkraft; motordrivna fordon är bi-
lar, mopeder, motorcyklar och tre- och fyr-
hjuliga fordon i kategori L samt traktorer, 
motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till 
ett annat fordon och som inte är avsett att 
vara självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av 

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fordon en anordning som är avsedd för 

färd på marken och som inte löper på ske-
nor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs 
med maskinkraft; motordrivna fordon är bi-
lar, mopeder, motorcyklar och tre- och fyr-
hjuliga fordon i kategori L samt traktorer, 
motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till 
ett annat fordon och som inte är avsett att 
vara självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av 
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försvarsmakten eller ett fordon som särskilt 
är avsett för försvarsmakten samt ett fordon 
som är avsett för Förenta Nationernas freds-
bevarande verksamhet och befinner sig i 
Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet,

6) register det trafik- och transportregister 
som avses i lagen om transportservice,

7) typgodkännande ett förfarande genom 
vilket en typgodkännandemyndighet certifi-
erar att en fordonstyp, ett system, en kom-
ponent, en separat teknisk enhet eller en ut-
rustning uppfyller de tekniska kraven,

8) etappvist typgodkännande ett förfa-
rande där en typgodkännandemyndighet en-
sam eller tillsammans med en godkännan-
demyndighet i en annan EES-stat eller i 
landskapet Åland certifierar att en ej färdig-
byggd eller en färdigbyggd fordonstyp, en-
ligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande 
tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande ge-
nom vilket det konstateras att en enskild bil 
eller dess släpvagn, oavsett om den är unik 
eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som 
utförs för att klassificera och registrera ett 
enskilt fordon och för att konstatera över-
ensstämmelse med kraven,

11) kopplingsbesiktning kontroll som ut-
förs för godkännande av koppling mellan ett 
dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs 
för att ändringar av ett fordon ska kunna 
godkännas och de uppgifter om ett fordon 
som antecknats i registret ska kunna ändras 
eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven re-
gelbunden kontroll av ett fordons skick un-
der den tid fordonet används och av uppgif-
ter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon 
annanstans förrättad kontroll av skicket hos 
fordon och av de uppgifter som antecknats i 
registret,

15) första registrering den åtgärd då iden-
tifieringsuppgifter om ett fordon och uppgif-
ter om ägande, innehav, den som ansvarar 
för användningen av bilen, trafikförsäkring 
och användningsändamål första gången an-

försvarsmakten eller ett fordon som särskilt 
är avsett för försvarsmakten samt ett fordon 
som är avsett för Förenta Nationernas freds-
bevarande verksamhet och befinner sig i 
Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet,

6) register det trafik- och transportregister 
som avses i lagen om transportservice 
(320/2017),

7) typgodkännande ett förfarande genom 
vilket en typgodkännandemyndighet certifi-
erar att en fordonstyp, ett system, en kom-
ponent, en separat teknisk enhet eller en ut-
rustning uppfyller de tekniska kraven,

8) etappvist typgodkännande ett förfa-
rande där en typgodkännandemyndighet en-
sam eller tillsammans med en godkännan-
demyndighet i en annan EES-stat eller i 
landskapet Åland certifierar att en ej färdig-
byggd eller en färdigbyggd fordonstyp, en-
ligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande 
tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande ge-
nom vilket det konstateras att en enskild bil 
eller dess släpvagn, oavsett om den är unik 
eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som 
utförs för att klassificera och registrera ett 
enskilt fordon och för att konstatera över-
ensstämmelse med kraven,

11) kopplingsbesiktning kontroll som ut-
förs för godkännande av koppling mellan ett 
dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs 
för att ändringar av ett fordon ska kunna 
godkännas och de uppgifter om ett fordon 
som antecknats i registret ska kunna ändras 
eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven re-
gelbunden kontroll av ett fordons skick un-
der den tid fordonet används och av uppgif-
ter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon 
annanstans förrättad kontroll av skicket hos 
fordon och av de uppgifter som antecknats i 
registret,

15) första registrering den åtgärd då iden-
tifieringsuppgifter om ett fordon och uppgif-
ter om ägande, innehav, den som ansvarar 
för användningen av bilen, trafikförsäkring 
och användningsändamål första gången an-
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tecknas i registret i Finland,
16) ändringsregistrering anteckning i re-

gistret av förändringar som i fråga om for-
donet skett i uppgifterna om ägande, inne-
hav, den som ansvarar för användningen av 
bilen samt trafikförsäkring och använd-
ningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon 
som utgör en väsentlig del av fordonet och 
som i allmänhet inte kan lösgöras i separata 
komponenter, såsom bromssystem, avgasre-
ningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är av-
sedd att utgöra en del av ett fordon och som 
kan lösgöras eller installeras i fordonet och 
typgodkännas särskilt, samt komponenter 
som avses i de EU-förordningar som nämns 
i 2 a § 2 och 3 mom.,

19) separat teknisk enhet en anordning 
som är avsedd att utgöra en del av ett fordon 
och som hänför sig till en viss fordonstyp 
och som kan typgodkännas särskilt eller som 
en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom 
underkörningsskydd, och en från fordonet 
fristående anordning som används i trafik, 
såsom skyddshjälm eller skyddsanordning 
för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som 
Finland utsett till teknisk tjänst och som 
anmälts till Europeiska kommissionen eller 
Förenta Nationernas generalsekretariat,

21) tillverkarens representant den som 
tillverkaren av fordon, system, komponenter 
eller separata enheter befullmäktigat att fö-
reträda denne inför godkännandemyndighet-
en och agera på dennes vägnar i frågor som 
gäller typgodkännande eller enskilt godkän-
nande,

22) registreringsintyg ett dokument om 
första registrering, ändringsregistrering, av-
ställning och påställning som utfärdats av 
den som utför registrering och som intygar 
att fordonet är registrerat och av vars del I 
(teknisk del) framgår uppgifter som gäller 
fordonets ägare och innehavare samt vissa 
av fordonets tekniska data och vars del II 
(anmälningsdel) är avsedd för anmälan av 
förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen
av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk 
person som är en bils huvudsakliga förare 
utan att vara dess ägare eller innehavare el-

tecknas i registret i Finland,
16) ändringsregistrering anteckning i re-

gistret av förändringar som i fråga om for-
donet skett i uppgifterna om ägande, inne-
hav, den som ansvarar för användningen av 
bilen samt trafikförsäkring och använd-
ningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon 
som utgör en väsentlig del av fordonet och 
som i allmänhet inte kan lösgöras i separata 
komponenter, såsom bromssystem, avgasre-
ningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är av-
sedd att utgöra en del av ett fordon och som 
kan lösgöras eller installeras i fordonet och 
typgodkännas särskilt, samt komponenter 
som avses i de EU-förordningar som nämns 
i 2 a § 2 och 3 mom.,

19) separat teknisk enhet en anordning 
som är avsedd att utgöra en del av ett fordon 
och som hänför sig till en viss fordonstyp 
och som kan typgodkännas särskilt eller som 
en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom 
underkörningsskydd, och en från fordonet 
fristående anordning som används i trafik, 
såsom skyddshjälm eller skyddsanordning 
för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som 
Finland utsett till teknisk tjänst och som 
anmälts till Europeiska kommissionen eller 
Förenta Nationernas generalsekretariat, 

21) tillverkarens representant den som 
tillverkaren av fordon, system, komponenter 
eller separata enheter befullmäktigat att fö-
reträda denne inför godkännandemyndighet-
en och agera på dennes vägnar i frågor som 
gäller typgodkännande eller enskilt godkän-
nande,

22) registreringsintyg ett dokument om 
första registrering, ändringsregistrering, av-
ställning och påställning som utfärdats av 
den som utför registrering och som intygar 
att fordonet är registrerat och av vars del I 
(teknisk del) framgår uppgifter som gäller 
fordonets ägare och innehavare samt vissa 
av fordonets tekniska data och vars del II 
(anmälningsdel) är avsedd för anmälan av 
förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen
av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk 
person som är en bils huvudsakliga förare 
utan att vara dess ägare eller innehavare el-
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ler, om bilen inte har någon huvudsaklig fö-
rare, som har uppgifter om bilens förare; den 
som ansvarar för användningen av en bil ska 
ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) CE-märkning märkning enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93,

25) avställning att ett fordon som registre-
rats första gången tas ur trafik tillfälligt och 
att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registre-
rats första gången och därefter avställts åter 
tas i trafik och att uppgift om detta anteck-
nas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon 
som registrerats första gången slutligt tas ur 
trafik i Finland och att uppgift om detta an-
tecknas i registret, 

28) efterkontroll sådan kontroll av ett for-
don som underkänts vid besiktning som ska 
utföras inom en månad från besiktningen, 

29) certifikat en identifieringskod som 
lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a 
§ eller till den i registret antecknade ägaren 
av ett fordon och som visar äganderätten till 
fordonet

30) den som utför registreringar Trafiksä-
kerhetsverket och en i IV avd. 4 kap. i lagen 
om transportservice avsedd tjänsteproducent 
som bistår i registreringsuppgiften,

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna 
högsta vikt inklusive last som hjulen överför 
till marken och som ligger till grund för 
klassificeringen av fordon i kategorierna M, 
N och O.

ler, om bilen inte har någon huvudsaklig fö-
rare, som har uppgifter om bilens förare; den 
som ansvarar för användningen av en bil ska 
ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) CE-märkning märkning enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, 

25) avställning att ett fordon som registre-
rats första gången tas ur trafik tillfälligt och 
att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registre-
rats första gången och därefter avställts åter 
tas i trafik och att uppgift om detta anteck-
nas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon 
som registrerats första gången slutligt tas ur 
trafik i Finland och att uppgift om detta an-
tecknas i registret,

28) efterkontroll sådan kontroll av ett for-
don som underkänts vid besiktning som ska 
utföras inom en månad från besiktningen, 

29) certifikat en identifieringskod som 
lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a 
§ eller till den i registret antecknade ägaren 
av ett fordon och som visar äganderätten till 
fordonet, 

30) den som utför registreringar Trans-
port- och kommunikationsverket och en i IV 
avd. 4 kap. i lagen om transportservice av-
sedd tjänsteproducent som bistår i registre-
ringsuppgiften,

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna 
högsta vikt inklusive last som hjulen överför 
till marken och som ligger till grund för 
klassificeringen av fordon i kategorierna M, 
N och O.

7 § 

Ändring, konstruktion och reparation av 
fordon 

Om inte något annat föreskrivs nedan, får 
ett fordon som används i trafik inte efter 
ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli 
ändrat eller förses med tilläggsanordningar 
så att fordonet inte längre uppfyller de krav 
som gällde i Finland vid tidpunkten för det 

7 §

Ändring, konstruktion och reparation av 
fordon

Om inte något annat föreskrivs nedan, får 
ett fordon som används i trafik inte efter 
ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli 
ändrat eller förses med tilläggsanordningar 
så att fordonet inte längre uppfyller de krav 
som gällde i Finland vid tidpunkten för det 
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första ibruktagandet eller därefter. De risker 
för säkerheten, hälsan eller miljön som for-
donets ålder och naturliga slitage medför får 
inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om de tekniska kraven för repa-
ration och iståndsättning av fordon och änd-
ring av fordons konstruktion samt om såd-
ana smärre undantag och alternativa krav 
som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid 
påvisande av överensstämmelse. De risker 
för säkerheten, hälsan eller miljön som un-
dantagen och de alternativa kraven medför 
får inte öka mer än i ringa omfattning. Tra-
fiksäkerhetsverket meddelar vid behov när-
mare föreskrifter även om säkerhetskraven 
för strålkastare och lyktor samt andra till-
äggsanordningar som installeras i fordon för 
särskilda ändamål.

första ibruktagandet eller därefter. De risker 
för säkerheten, hälsan eller miljön som for-
donets ålder och naturliga slitage medför får 
inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om de tek-
niska kraven för reparation och iståndsätt-
ning av fordon och ändring av fordons kon-
struktion samt om sådana smärre undantag 
och alternativa krav som tillämpas av ända-
målsenlighetsskäl vid påvisande av överens-
stämmelse. De risker för säkerheten, hälsan 
eller miljön som undantagen och de alterna-
tiva kraven medför får inte öka mer än i 
ringa omfattning. Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar vid behov närmare 
föreskrifter även om säkerhetskraven för 
strålkastare och lyktor samt andra tilläggs-
anordningar som installeras i fordon för sär-
skilda ändamål.

19 b §

Närmare föreskrifter om grundläggande 
klassificering av fordon

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana 
närmare föreskrifter om klassificering av i 
detta kapitel avsedda fordon som följer av 
kraven i Europeiska unionens fordonslag-
stiftning eller som behövs med hänsyn till 
trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

19 b §

Närmare föreskrifter om grundläggande 
klassificering av fordon

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela sådana närmare föreskrifter om 
klassificering av i detta kapitel avsedda for-
don som följer av kraven i Europeiska un-
ionens fordonslagstiftning eller som behövs 
med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyd-
det av miljön.

20 § 

Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon 
och gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet 
särskilt tillverkat fordon i kategori M eller 
N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som 
räddningsbil betraktas också andra fordon i 
kategori M eller N som innehas av en kom-
muns eller samkommuns räddningsverk el-
ler av en myndighet som lyder under statens 

20 §

Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon 
och Gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet 
särskilt tillverkat fordon i kategori M eller 
N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som 
räddningsbil betraktas också andra fordon i 
kategori M eller N som innehas av en kom-
muns eller samkommuns räddningsverk el-
ler av en myndighet som lyder under statens 
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räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet 
eller av en flygplatsoperatör och som an-
vänds uteslutande för uppgifter inom rädd-
ningsväsendet. Också manskapsbilar som 
ägs av en brandkår och som har plats för 
minst åtta personer utöver föraren betraktas 
som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillver-
kade eller utrustade fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är för 
gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkade 
eller utrustade fordon.

Tullens fordon är för Tullen särskilt till-
verkade eller utrustade fordon.

Bestämmelser om den konstruktion och 
utrustning samt de färger som räddningsvä-
sendet förutsätter i fråga om räddningsbilar 
samt om utrustning, färgsättning och em-
blem på polisfordon och gränsbevaknings-
väsendets fordon utfärdas genom förordning 
av inrikesministeriet. I den förordningen fö-
reskriven färgsättning och föreskrivna em-
blem på polisfordon och gränsbevaknings-
väsendets fordon får inte användas på andra 
fordon. Trafiksäkerhetsverket meddelar fö-
reskrifter om de tekniska kraven på och in-
stalleringen av igenkänningslyktor, var-
ningslyktor, reflektorer, reflekterande märk-
ning och ljudsignalanordningar som de spe-
ciella ändamål som räddningsbilar, polisfor-
don, Tullens fordon och gränsbevaknings-
väsendets fordon används för förutsätter.

räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet 
eller av en flygplatsoperatör och som an-
vänds uteslutande för uppgifter inom rädd-
ningsväsendet. Också manskapsbilar som 
ägs av en brandkår och som har plats för 
minst åtta personer utöver föraren betraktas 
som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillver-
kade eller utrustade fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är för 
Gränsbevakningsväsendet särskilt tillver-
kade eller utrustade fordon.

Tullens fordon är för Tullen särskilt till-
verkade eller utrustade fordon.

Bestämmelser om den konstruktion och 
utrustning samt de färger som räddningsvä-
sendet förutsätter i fråga om räddningsbilar 
samt om utrustning, färgsättning och em-
blem på polisfordon och Gränsbevaknings-
väsendets fordon utfärdas genom förordning 
av inrikesministeriet. I den förordningen fö-
reskriven färgsättning och föreskrivna em-
blem på polisfordon och Gränsbevaknings-
väsendets fordon får inte användas på andra 
fordon. Transport- och kommunikationsver-
ket meddelar föreskrifter om de tekniska 
kraven på och installeringen av igenkän-
ningslyktor, varningslyktor, reflektorer, re-
flekterande märkning och ljudsignalanord-
ningar som de speciella ändamål som rädd-
ningsbilar, polisfordon, Tullens fordon och 
Gränsbevakningsväsendets fordon används 
för förutsätter.

21 §

Ambulans och fordon för prehospital akut-
sjukvård

En ambulans är ett fordon i kategori M 
som är avsett för transport av sjuka eller 
skadademänniskor och som har specialut-
rustning fördet ändamålet.

Ett fordon för prehospital akutsjukvård är 
ett fordon som är utrustat för uppgifter inom 
den prehospitala akutsjukvård som avses i
hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Bestämmelser om närmare klassificering 
av ambulanser och fordon för prehospi-
talakutsjukvård, dimensionering av karosseri 
och patientutrymme, prestanda samt medi-
cinsk och annan utrustning utfärdas vid be-

21 §

Ambulans och fordon för prehospital akut-
sjukvård

En ambulans är ett fordon i kategori M 
som är avsett för transport av sjuka eller 
skadade människor och som har specialut-
rustning för det ändamålet.

Ett fordon för prehospital akutsjukvård är 
ett fordon som är utrustat för uppgifter inom 
den prehospitala akutsjukvård som avses i 
hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Bestämmelser om närmare klassificering 
av ambulanser och fordon för prehospital 
akutsjukvård, dimensionering av karosseri 
och patientutrymme, prestanda samt medi-
cinsk och annan utrustning utfärdas vid be-
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hov genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. Trafiksäkerhetsverket
meddelar närmare föreskrifter om de tek-
niska kraven på och installeringen av igen-
känningslyktor, varningslyktor, reflektorer, 
reflekterande märkning och ljudsignalan-
ordningar som det speciella ändamål som 
ambulanser och fordon för prehospital akut-
sjukvård används för förutsätter.

hov genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar närmare föreskrifter 
om de tekniska kraven på och installeringen 
av igenkänningslyktor, varningslyktor, re-
flektorer, reflekterande märkning och ljud-
signalanordningar som det speciella ända-
mål som ambulanser och fordon för prehos-
pital akutsjukvård används för förutsätter.

24 §

Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av
ett utlåtande som utfärdats högst sex måna-
der tidigare av en landsomfattande registre-
rad museifordonsförening som museifordon 
ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 
år sedan utgången av tillverkningsåret och 
som har hållits i ett skick som motsvarar 
originalskicket eller restaurerats eller kon-
serverats på behörigt sätt.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
föreskrifter om restaurering och konserve-
ring av museifordon samt om ändamålsen-
liga ersättande komponenter som får install-
eras i ett museifordon och om utbyte av 
komponenter till sådana som är trafiksäkrare 
samt om innehållet i det utlåtande som avses 
i 1 mom.

24 §

Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av
ett utlåtande som utfärdats högst sex måna-
der tidigare av en landsomfattande registre-
rad museifordonsförening som museifordon 
ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 
år sedan utgången av tillverkningsåret och 
som har hållits i ett skick som motsvarar 
originalskicket eller restaurerats eller kon-
serverats på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov föreskrifter om restau-
rering och konservering av museifordon 
samt om ändamålsenliga ersättande kompo-
nenter som får installeras i ett museifordon 
och om utbyte av komponenter till sådana 
som är trafiksäkrare samt om innehållet i det 
utlåtande som avses i 1 mom.

24 a § 

Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon 
som har godkänts för sådana specialtrans-
porter som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafi-
klagen och som utan last överskrider de di-
mensioner som är allmänt tillåtna på väg el-
ler som med eller utan last har godkänts för 
transport som överskrider den massa som är 
allmänt tillåten på väg. För att ett special-
transportfordon ska godkännas för trafik 
krävs dispens som meddelas av Trafiksäker-
hetsverket. En förutsättning för beviljande 
av dispens är att avvikelsen från kraven inte 
ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller 
miljön mer än i ringa omfattning och att den 
inte snedvrider konkurrensen.

24 a §

Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon 
som har godkänts för sådana specialtrans-
porter som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafi-
klagen och som utan last överskrider de di-
mensioner som är allmänt tillåtna på väg el-
ler som med eller utan last har godkänts för 
transport som överskrider den massa som är 
allmänt tillåten på väg. För att ett special-
transportfordon ska godkännas för trafik 
krävs dispens som meddelas av Transport-
och kommunikationsverket. En förutsättning 
för beviljande av dispens är att avvikelsen 
från kraven inte ökar riskerna för säkerhet-
en, hälsan eller miljön mer än i ringa om-
fattning och att den inte snedvrider konkur-
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En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett 
motorredskap, för ett typgodkänt fordon 
vars användning i trafik inte förutsätter till-
stånd för specialtransport enligt 87 c § i väg-
trafiklagen eller för ett typgodkänt fordon 
för vilket det i registret antecknas uppgift 
om ett tillstånd för specialtransport enligt 87 
c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning 
för användningen av fordonet. För fordon 
som inte behöver registreras krävs dispens 
enligt 1 mom. endast om fordonets vikt eller 
axelmassa överskrider den massa som är 
allmänt tillåten på väg.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om de tekniska tilläggskrav med anknyt-
ning till specialtransportfordons använd-
ningsändamål som tillämpas vid godkän-
nande av specialtransportfordon för trans-
portändamål samt om undantag från de tek-
niska kraven på fordon. Dessutom meddelar 
Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter 
om hur överensstämmelse med kraven ska 
påvisas tekniskt.

rensen.
En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett 

motorredskap, för ett typgodkänt fordon 
vars användning i trafik inte förutsätter till-
stånd för specialtransport enligt 87 c § i väg-
trafiklagen eller för ett typgodkänt fordon
för vilket det i registret antecknas uppgift 
om ett tillstånd för specialtransport enligt 87 
c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning 
för användningen av fordonet.  För fordon 
som inte behöver registreras krävs dispens 
enligt 1 mom. endast om fordonets vikt eller 
axelmassa överskrider den massa som är 
allmänt tillåten på väg.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de tekniska till-
läggskrav med anknytning till specialtrans-
portfordons användningsändamål som till-
lämpas vid godkännande av specialtrans-
portfordon för transportändamål samt om 
undantag från de tekniska kraven på fordon. 
Dessutom meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket närmare föreskrifter om hur 
överensstämmelse med kraven ska påvisas 
tekniskt.

24 b §

Närmare föreskrifter om klassificering av 
fordon som är avsedda för särskilda ända-

mål

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana 
närmare föreskrifter om klassificering av i 
detta kapitel avsedda fordon som följer av 
kraven i Europeiska unionens fordonslag-
stiftning eller som behövs med hänsyn till 
trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

24 b §

Närmare föreskrifter om klassificering av 
fordon som är avsedda för särskilda ända-

mål

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela sådana närmare föreskrifter om 
klassificering av i detta kapitel avsedda for-
don som följer av kraven i Europeiska un-
ionens fordonslagstiftning eller som behövs 
med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyd-
det av miljön.

26 § 

Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn 
som används i trafik ska ha ett tillverk-
ningsnummer som getts av tillverkaren, Tra-
fiksäkerhetsverket, ett besiktningsställe eller 
en utländsk myndighet som sköter fordons-
registrering. En bil och dess släpvagn, ett 
fordon i kategori L och en traktor ska dessu-
tom ha en tillverkarskylt.

26 §

Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn 
som används i trafik ska ha ett tillverk-
ningsnummer som getts av tillverkaren, 
Transport- och kommunikationsverket, ett 
besiktningsställe eller en utländsk myndig-
het som sköter fordonsregistrering. En bil 
och dess släpvagn, ett fordon i kategori L 
och en traktor ska dessutom ha en tillverkar-
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skylt.

27 § 

Undantag från kraven på fordons konstrukt-
ion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav 
som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Undantagen 
ska vara behövliga med beaktande av fordo-
nens användningsändamål, trafiksäkerhets-
kraven och möjligheterna att uppfylla de 
krav som gäller fordonen.

Fordon som är avsedda att användas av fö-
rare eller passagerare med funktionsnedsätt-
ning kan godkännas för transportändamål 
även om specialanordningen inte uppfyller 
bestämmelser eller föreskrifter, förutsatt att 
trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Trafiksäkerhetsverket får för enskilda for-
don bevilja dispens från de bestämmelser 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
denna lag i fråga om säkerheten när det gäl-
ler fordons konstruktion, manöverorgan, ut-
rustning, system, komponenter, separata 
tekniska enheter och andra motsvarande ob-
jekt som ska godkännas. En förutsättning för 
beviljande av dispens är att avvikelsen från 
kraven inte ökar riskerna för säkerheten, 
hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning 
och att den inte snedvrider konkurrensen. 
Närmare bestämmelser om förutsättningarna 
för beviljande av dispens utfärdas vid behov 
genom förordning av statsrådet.

27 §

Undantag från kraven på fordons konstrukt-
ion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav 
som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Undantagen 
ska vara behövliga med beaktande av fordo-
nens användningsändamål, trafiksäkerhets-
kraven och möjligheterna att uppfylla de 
krav som gäller fordonen.

Fordon som är avsedda att användas av fö-
rare eller passagerare med funktionsnedsätt-
ning kan godkännas för transportändamål 
även om specialanordningen inte uppfyller 
bestämmelser eller föreskrifter, förutsatt att 
trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Transport- och kommunikationsverket får 
för enskilda fordon bevilja dispens från de 
bestämmelser och föreskrifter som medde-
lats med stöd av denna lag i fråga om säker-
heten när det gäller fordons konstruktion, 
manöverorgan, utrustning, system, kompo-
nenter, separata tekniska enheter och andra 
motsvarande objekt som ska godkännas. En 
förutsättning för beviljande av dispens är att 
avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för 
säkerheten, hälsan eller miljön mer än i 
ringa omfattning och att den inte snedvrider 
konkurrensen. Närmare bestämmelser om 
förutsättningarna för beviljande av dispens 
utfärdas vid behov genom förordning av 
statsrådet.

27 a § 

Föreskrifter om fordons konstruktion, ma-
növerorgan och utrustning

Trafiksäkerhetsverket meddelar tekniska 
föreskrifter om

1) de alternativa krav på bromssystemen i 
bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbrom-
sar som tillämpas vid nationellt typgodkän-
nande, enskilt godkännande, registrerings-
besiktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är 
tillåtna för användning i trafik.

27 a §

Föreskrifter om fordons konstruktion, ma-
növerorgan och utrustning

Transport- och kommunikationsverket
meddelar tekniska föreskrifter om

1) de alternativa krav på bromssystemen i 
bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbrom-
sar som tillämpas vid nationellt typgodkän-
nande, enskilt godkännande, registrerings-
besiktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är 
tillåtna för användning i trafik.
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Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom 
vid behov närmare tekniska föreskrifter om

1) kraven på ett fordons konstruktion och 
egenskaper,

2) kraven på ett fordons tillverknings-
nummer och tillverkarskylt,

3) kraven på system, komponenter, sepa-
rata tekniska enheter och utrustning för for-
don,

4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, 
fästanordningar som används för lastsäkring 
och skyddskonstruktioner för fordon som 
används för godstransport,

5) surrnings- och fästanordningar som an-
vänds för surrning och säkring av last,

6) sådana andra komponenter, system och 
separata tekniska enheter som behövs för 
fordonets drift än de som avses i 1—3 punk-
ten och för vilka godkännande krävs samt 
om annan utrustning än den som avses i 1 
mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet 
och om de hjälpmedel som behövs för re-
sandet och deras fastsättning när det gäller 
tillgängliga fordon och andra fordon i kate-
gori M, dock inte ambulanser, om fordonen 
kan användas för transport av passagerare på 
bår eller personer med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och 
system som avses i 25 § 2 mom.

De föreskrifter som avses i denna paragraf 
ska vara behövliga för att en tillräcklig in-
ternationell allmän kravnivå ska kunna upp-
nås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerhet-
en och skyddet av hälsan och miljön säker-
ställas.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar dessutom vid behov närmare tek-
niska föreskrifter om

1) kraven på ett fordons konstruktion och 
egenskaper,

2) kraven på ett fordons tillverknings-
nummer och tillverkarskylt,

3) kraven på system, komponenter, sepa-
rata tekniska enheter och utrustning för for-
don,

4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, 
fästanordningar som används för lastsäkring 
och skyddskonstruktioner för fordon som 
används för godstransport,

5) surrnings- och fästanordningar som an-
vänds för surrning och säkring av last,

6) sådana andra komponenter, system och 
separata tekniska enheter som behövs för 
fordonets drift än de som avses i 1—3 punk-
ten och för vilka godkännande krävs samt 
om annan utrustning än den som avses i 1 
mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet 
och om de hjälpmedel som behövs för re-
sandet och deras fastsättning när det gäller 
tillgängliga fordon och andra fordon i kate-
gori M, dock inte ambulanser, om fordonen 
kan användas för transport av passagerare på 
bår eller personer med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och 
system som avses i 25 § 2 mom.

De föreskrifter som avses i denna paragraf 
ska vara behövliga för att en tillräcklig in-
ternationell allmän kravnivå ska kunna upp-
nås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerhet-
en och skyddet av hälsan och miljön säker-
ställas.

29 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter om 
begränsning av energi- och miljökonsekven-

ser

Bestämmelser om komponenter och egen-
skaper samt andra motsvarande objekt som 
ska godkännas, som hänför sig till begräns-
ning av energi- och miljökonsekvenserna av 
andra fordon än motorredskap och som 
krävs för att fordonen i fråga ska kunna 
godkännas för transportändamål, utfärdas 
vid behov genom förordning av statsrådet. 

29 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter om 
begränsning av energi- och miljökonsekven-

ser

Bestämmelser om komponenter och egen-
skaper samt andra motsvarande objekt som 
ska godkännas, som hänför sig till begräns-
ning av energi- och miljökonsekvenserna av 
andra fordon än motorredskap och som 
krävs för att fordonen i fråga ska kunna 
godkännas för transportändamål, utfärdas 
vid behov genom förordning av statsrådet. 
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Bestämmelser om de gränsvärden för buller 
och utsläpp som tillämpas vid godkännande 
av sådana fordon utfärdas också genom för-
ordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de i 1 mom. av-
sedda tekniska krav på komponenter och 
egenskaper som hänför sig till begränsning 
av energi- och miljökonsekvenser. Före-
skrifterna ska vara behövliga för att en till-
räcklig internationell allmän kravnivå ska 
uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksä-
kerheten och skyddet av hälsan och miljön 
säkerställas.

Trafiksäkerhetsverket får i fråga om en-
skilda fordon bevilja dispens från de be-
stämmelser och föreskrifter som meddelats 
med stöd av denna lag i fråga om begräns-
ning av fordons energi- och miljökonse-
kvenser. En förutsättning för beviljande av 
dispens är att avvikelsen från kraven inte 
ökar riskerna för säkerheten, hälsan och mil-
jön mer än i ringa omfattning och att den 
inte snedvrider konkurrensen. Närmare be-
stämmelser om förutsättningarna för bevil-
jande av dispens utfärdas vid behov genom 
förordning av statsrådet.

Bestämmelser om de gränsvärden för buller 
och utsläpp som tillämpas vid godkännande 
av sådana fordon utfärdas också genom för-
ordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
de i 1 mom. avsedda tekniska krav på kom-
ponenter och egenskaper som hänför sig till 
begränsning av energi- och miljökonsekven-
ser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att 
en tillräcklig internationell allmän kravnivå 
ska uppnås och en tillräcklig nivå på trafik-
säkerheten och skyddet av hälsan och miljön 
säkerställas.

Transport- och kommunikationsverket får i 
fråga om enskilda fordon bevilja dispens 
från de bestämmelser och föreskrifter som 
meddelats med stöd av denna lag i fråga om 
begränsning av fordons energi- och miljö-
konsekvenser. En förutsättning för bevil-
jande av dispens är att avvikelsen från kra-
ven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan 
och miljön mer än i ringa omfattning och att 
den inte snedvrider konkurrensen. Närmare 
bestämmelser om förutsättningarna för be-
viljande av dispens utfärdas vid behov ge-
nom förordning av statsrådet.

29 b § 

Krav på fordon och fordonskombinationer 
som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som 
används vid specialtransporter ska förses 
med tillräckliga märkningar, igenkännings-
och varningslyktor, reflektorer och andra 
varningsanordningar för att förebygga fara 
och olägenhet som orsakas av specialtrans-
porter. Trafiksäkerhetsverket meddelar när-
mare föreskrifter om de märkningar, igen-
kännings- och varningslyktor, reflektorer 
och andra varningsanordningar som krävs i 
fordon och fordonskombinationer som an-
vänds vid specialtransporter.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om kategori, massa och färger som krävs 
av varningsfordon som används vid special-
transporter, om varningsskyltar, höjdmätare, 
varningslyktor, reflektorer och andra var-
ningsanordningar i varningsfordon samt om 

29 b §

Krav på fordon och fordonskombinationer 
som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som 
används vid specialtransporter ska förses 
med tillräckliga märkningar, igenkännings-
och varningslyktor, reflektorer och andra 
varningsanordningar för att förebygga fara 
och olägenhet som orsakas av specialtrans-
porter. Transport- och kommunikationsver-
ket meddelar närmare föreskrifter om de 
märkningar, igenkännings- och varningslyk-
tor, reflektorer och andra varningsanord-
ningar som krävs i fordon och fordonskom-
binationer som används vid specialtranspor-
ter.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om kategori, massa 
och färger som krävs av varningsfordon som 
används vid specialtransporter, om var-
ningsskyltar, höjdmätare, varningslyktor, re-
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tillbörliga anordningar och redskap som ska 
användas i varningsfordon vid reglering av 
trafiken och tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf 
ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt 
i Europa.

flektorer och andra varningsanordningar i 
varningsfordon samt om tillbörliga anord-
ningar och redskap som ska användas i var-
ningsfordon vid reglering av trafiken och 
tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf 
ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt 
i Europa.

31 § 

Tillämpningsområdet för typgodkännanden

Trafiksäkerhetsverket beviljar EG- och 
EU-typgodkännande för system, komponen-
ter, separata tekniska enheter, fordon i kate-
gorierna M, N, O, L, T, C, R och S samt 
motorredskap. Fordon i kategorierna M, N, 
L, T, C, R och S som inte har beviljats EU-
typgodkännande kan beviljas nationellt typ-
godkännande av små serier. Nationellt typ-
godkännande beviljas andra fordon och an-
nan utrustning avsedda för vägtrafik samt 
motorredskap. Nationellt typgodkännande 
beviljas dock inte trafiktraktorer. Vid typ-
godkännande av små serier tillämpas kvanti-
tativa begränsningar som baserar sig på de 
rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-
typgodkännande beviljas system, kom-
ponenter och separata tekniska enheter.

31 §

Tillämpningsområdet för typgodkännanden

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar EG- och EU-typgodkännande för sy-
stem, komponenter, separata tekniska enhet-
er, fordon i kategorierna M, N, O, L, T, C, R 
och S samt motorredskap. Fordon i katego-
rierna M, N, L, T, C, R och S som inte har 
beviljats EU-typgodkännande kan beviljas 
nationellt typgodkännande av små serier. 
Nationellt typgodkännande beviljas andra 
fordon och annan utrustning avsedda för 
vägtrafik samt motorredskap. Nationellt 
typgodkännande beviljas dock inte trafik-
traktorer. Vid typgodkännande av små serier 
tillämpas kvantitativa begränsningar som 
baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 
§ 1 mom. E-typgodkännande beviljas sys-
tem, komponenter och separata tekniska en-
heter.

34 §

Typgodkännandemyndighet

I Finland är Trafiksäkerhetsverket typgod-
kännandemyndighet i fråga om fordon i ka-
tegorierna M, N, L, O, T, C, R och S, motor-
redskap och terrängfordon liksom system, 
komponenter, separata tekniska enheter och 
utrustning i dessa.

34 §

Typgodkännandemyndighet

I Finland är Transport- och kommunikat-
ionsverket typgodkännandemyndighet i 
fråga om fordon i kategorierna M, N, L, O, 
T, C, R och S, motorredskap och terrängfor-
don liksom system, komponenter, separata 
tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a §

Behörig myndighet i fråga om ärenden som 

34 a §

Behörig myndighet i fråga om ärenden som 
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gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller med stöd av den 
utfärdade bestämmelser förutsätts påvisande 
av överensstämmelse genom CE-märkning i 
fråga om en cykel, en snöskoter, en kompo-
nent, ett system eller en separat teknisk en-
het är Fordonsförvaltningscentralen behörig 
myndighet.

gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller med stöd av den 
utfärdade bestämmelser förutsätts påvisande 
av överensstämmelse genom CE-märkning i 
fråga om en cykel, en snöskoter, en kompo-
nent, ett system eller en separat teknisk en-
het är Transport- och kommunikationsverket
behörig myndighet.

36 § 

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § 
påvisas genom att den som ansöker om god-
kännande lämnar in ett intyg över typgod-
kännande som utfärdats av en godkännan-
demyndighet i en EES-stat eller i landskapet 
Åland eller i en stat som tillämpar E-
reglementet i fråga eller genom kontroller, 
mätningar, tester och kalkyler som utförs av 
en utsedd teknisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
det bestämmelser om

1) de tekniska sätten att vid nationellt typ-
godkännande av små serier påvisa överens-
stämmelse med andra krav än sådana där det 
krävs fullständig överensstämmelse enligt 
de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överens-
stämmelse med kraven vid nationellt typ-
godkännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan 
påvisas även med hjälp av en utredning som 
gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkun-
nig.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de frågor som avses 
i 2 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom med-
delar Trafiksäkerhetsverket, med avvikelse 
från vad som föreskrivs i 2 mom. föreskrif-
ter om de tekniska sätten att påvisa dubbars 
överensstämmelse med kraven.

36 §

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § 
påvisas genom att den som ansöker om god-
kännande lämnar in ett intyg över typgod-
kännande som utfärdats av en godkännan-
demyndighet i en EES-stat eller i landskapet 
Åland eller i en stat som tillämpar E-
reglementet i fråga eller genom kontroller, 
mätningar, tester och kalkyler som utförs av 
en utsedd teknisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
det bestämmelser om

1) de tekniska sätten att vid nationellt typ-
godkännande av små serier påvisa överens-
stämmelse med andra krav än sådana där det 
krävs fullständig överensstämmelse enligt 
de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överens-
stämmelse med kraven vid nationellt typ-
godkännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan 
påvisas även med hjälp av en utredning som 
gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkun-
nig.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
de frågor som avses i 2 mom. 1 och 2 punk-
ten. Dessutom meddelar Transport- och 
kommunikationsverket, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 2 mom., föreskrifter 
om de tekniska sätten att påvisa dubbars 
överensstämmelse med kraven.

39 b § 39 b §
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Undantag som tillämpas vid typgodkän-
nande

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja smärre 
enskilda undantag från de bestämmelser och 
föreskrifter om typgodkännande som utfär-
dats med stöd av denna lag. En förutsättning 
för beviljande av undantag är att undantaget 
inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvri-
der konkurrensen.

Undantag som tillämpas vid typgodkän-
nande

Transport- och kommunikationsverket kan 
bevilja smärre enskilda undantag från de be-
stämmelser och föreskrifter om typgodkän-
nande som utfärdats med stöd av denna lag. 
En förutsättning för beviljande av undantag 
är att undantaget inte äventyrar trafiksäker-
heten eller snedvrider konkurrensen.

45 § 

Tillsyn över överensstämmelse vid produkt-
ion

Vid överlåtelse av fordon, system, kom-
ponenter eller separata tekniska enheter ska 
tillverkaren och tillverkarens representant se 
till att fordonet, systemet, komponenten el-
ler den tekniska enheten till sin konstruktion 
och utrustning samt sitt skick stämmer över-
ens med den godkända typen eller förutsätt-
ningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens represen-
tant ska utan dröjsmål underrätta typgod-
kännandemyndigheten om sådana uppgifter 
om bristande överensstämmelse hos en typ 
som kan leda till att typgodkännandet åter-
kallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typ-
godkännandemyndigheten försäkra sig om 
ett tillräckligt förfarande som garanterar ef-
fektiv tillsyn över produktionens överens-
stämmelse. 

Utöver vad som bestäms i denna lag ska 
vid tillsynen över produktionens överens-
stämmelse tillämpas i fråga om EG-
typgodkännande de förfaranden som före-
skrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 
mom., och i fråga om E-typgodkännande det 
förfarande som föreskrivs i Genèveöverens-
kommelsen. Trafiksäkerhetsverket meddelar 
närmare föreskrifter om hur förfarandena 
ovan ska tilllämpas på tillsynen över pro-
duktionens överensstämmelse för nationellt 
typgodkännande. 

Vid bedömning av och därmed förknippad 
tillsyn över överensstämmelse i fråga om en 

45 §

Tillsyn över överensstämmelse vid produkt-
ion

Vid överlåtelse av fordon, system, kom-
ponenter eller separata tekniska enheter ska 
tillverkaren och tillverkarens representant se 
till att fordonet, systemet, komponenten el-
ler den tekniska enheten till sin konstruktion 
och utrustning samt sitt skick stämmer över-
ens med den godkända typen eller förutsätt-
ningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens represen-
tant ska utan dröjsmål underrätta typgod-
kännandemyndigheten om sådana uppgifter 
om bristande överensstämmelse hos en typ 
som kan leda till att typgodkännandet åter-
kallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typ-
godkännandemyndigheten försäkra sig om 
ett tillräckligt förfarande som garanterar ef-
fektiv tillsyn över produktionens överens-
stämmelse.

Utöver vad som bestäms i denna lag ska 
vid tillsynen över produktionens överens-
stämmelse tillämpas i fråga om EG-
typgodkännande de förfaranden som före-
skrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 
mom., och i fråga om E-typgodkännande det 
förfarande som föreskrivs i Genèveöverens-
kommelsen. Transport- och kommunikat-
ionsverket meddelar närmare föreskrifter om 
hur förfarandena ovan ska tillämpas på till-
synen över produktionens överensstämmelse 
för nationellt typgodkännande. 

Vid bedömning av och därmed förknippad 
tillsyn över överensstämmelse i fråga om en 
produkt som certifierats med CE-märkning 
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produkt som certifierats med CE-märkning 
iakttas vad som bestäms om produkten i det 
direktiv eller i de bestämmelser som utfär-
dats om genomförande av direktivet och 
som med stöd av denna lag ska tillämpas på 
produkten.

iakttas vad som bestäms om produkten i det 
direktiv eller i de bestämmelser som utfär-
dats om genomförande av direktivet och 
som med stöd av denna lag ska tillämpas på 
produkten.

48 § 

Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på an-
sökan godkänna en teknisk tjänst, en organi-
sation som utför testning eller en enskild 
sakkunnig som godkänd sakkunnig för att 
utföra i 36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e 
§ 2 mom. avsedda utredningar eller utred-
ningar som krävs för registrerings- ändrings-
eller kopplingsbesiktning inom sitt kompe-
tensområde som typgodkännandemyndig-
heten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den 
godkända sakkunniga ska ha de anordningar 
som förutsätts för uppgifterna och yrkes-
kunnig personal. Vid bedömning av anord-
ningarna och personalens kompetens iakttas 
i tillämpliga delar kraven enligt de standar-
der som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punk-
ten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om innehållet i de utredningar 
som avses i 1 mom. och om innehållet i de 
intyg som gäller eventuella kontroller, tester 
och kalkyler som behövs för utredningarna 
och i den beskrivning av verksamheten för 
godkända sakkunniga som förutsätts för be-
slut om godkännande.

48 §

Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på an-
sökan godkänna en teknisk tjänst, en organi-
sation som utför testning eller en enskild 
sakkunnig som godkänd sakkunnig för att 
utföra i 36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e 
§ 2 mom. avsedda utredningar eller utred-
ningar som krävs för registrerings- ändrings-
eller kopplingsbesiktning inom sitt kompe-
tensområde som typgodkännandemyndig-
heten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den 
godkända sakkunniga ska ha de anordningar 
som förutsätts för uppgifterna och yrkes-
kunnig personal. Vid bedömning av anord-
ningarna och personalens kompetens iakttas 
i tillämpliga delar kraven enligt de standar-
der som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punk-
ten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om innehållet 
i de utredningar som avses i 1 mom. och om 
innehållet i de intyg som gäller eventuella 
kontroller, tester och kalkyler som behövs 
för utredningarna och i den beskrivning av 
verksamheten för godkända sakkunniga som 
förutsätts för beslut om godkännande.

50 c §

Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkän-
nande ska till sina miljö- och trafiksäker-
hetsegenskaper uppfylla de krav som gäller 
för EG-typgodkännande och nationellt typ-
godkännande av små serier. Trafiksäker-
hetsverket får emellertid genom sina före-
skrifter ställa sådana alternativa tekniska 
krav som avviker från dessa, när det gäller 
beviljande av enskilda godkännanden av 
fordon. Föreskrifterna ska säkerställa en 
nivå för trafiksäkerhet och miljöskydd som 

50 c §

Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkän-
nande ska till sina miljö- och trafiksäker-
hetsegenskaper uppfylla de krav som gäller 
för EG-typgodkännande och nationellt typ-
godkännande av små serier. Transport- och 
kommunikationsverket får emellertid genom 
sina föreskrifter ställa sådana alternativa 
tekniska krav som avviker från dessa, när 
det gäller beviljande av enskilda godkän-
nanden av fordon. Föreskrifterna ska säker-
ställa en nivå för trafiksäkerhet och miljö-

RP 61/2018 rd



921

så långt möjligt motsvarar den nivå som 
förutsätts vid EG-typgodkännandet.

skydd som så långt möjligt motsvarar den 
nivå som förutsätts vid EG-
typgodkännandet.

50 e §

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tek-
niska enheters överensstämmelse med kra-
ven kan vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om god-
kännande inlämnat intyg över EG-
typgodkännande av en godkännandemyn-
dighet i en EES-stat eller i landskapet Åland 
eller en godkännandemärkning som påvisar 
ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande 
av en godkännandemyndighet i en stat som 
tillämpar E-reglementet i fråga eller genom 
en godkännandemärkning som påvisar ett 
godkännande enligt intyget.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., före-
skrivs det genom förordning av statsrådet 
när överensstämmelse med de tekniska kra-
ven kan påvisas:

1) på basis av en utredning som motsvarar 
kompetensområdet för den tekniska tjänst 
som anmälts av en EES-stat eller en stat som 
tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar 
kompetensområdet för en godkänd sakkun-
nig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. av-
sedd godkännandemärkning i allmänt inter-
nationellt bruk som fästs på komponenten, 
systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler 
eller tester som baserar sig på förfaranden 
som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mät-
ningar, kalkyler och utredningar av den som 
beviljar enskilt godkännande.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa fordonets överensstämmelse med 
kraven vid enskilt godkännande.

50 e §

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tek-
niska enheters överensstämmelse med kra-
ven kan vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om god-
kännande inlämnat intyg över EG-
typgodkännande av en godkännandemyn-
dighet i en EES-stat eller i landskapet Åland 
eller en godkännandemärkning som påvisar 
ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande 
av en godkännandemyndighet i en stat som 
tillämpar E-reglementet i fråga eller genom 
en godkännandemärkning som påvisar ett 
godkännande enligt intyget.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., före-
skrivs det genom förordning av statsrådet 
när överensstämmelse med de tekniska kra-
ven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar 
kompetensområdet för den tekniska tjänst 
som anmälts av en EES-stat eller en stat som 
tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar 
kompetensområdet för en godkänd sakkun-
nig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. av-
sedd godkännandemärkning i allmänt inter-
nationellt bruk som fästs på komponenten, 
systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler 
eller tester som baserar sig på förfaranden 
som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mät-
ningar, kalkyler och utredningar av den som 
beviljar enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
niska sätten att påvisa fordonets överens-
stämmelse med kraven vid enskilt godkän-
nande.

53 § 53 §
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Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk be-
siktning för kontroll av fordonets trafikdug-
lighet. 

Vid periodisk besiktning av ett fordon 
kontrolleras att 

1) fordonets skick överensstämmer med de 
bestämmelser som gäller för fordonet,

2) fordonet är tryggt att använda i trafik,
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolä-

genheter,
4) de uppgifter om fordonet som ska an-

tecknas i registret är korrekta.
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 

föreskrifter om komponenter som ska kon-
trolleras och kontrollmetoder.

Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk be-
siktning för kontroll av fordonets trafikdug-
lighet.

Vid periodisk besiktning av ett fordon 
kontrolleras att

1) fordonets skick överensstämmer med de 
bestämmelser som gäller för fordonet,

2) fordonet är tryggt att använda i trafik,
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolä-

genheter,
4) de uppgifter om fordonet som ska an-

tecknas i registret är korrekta. 
Transport- och kommunikationsverket

meddelar närmare föreskrifter om kompo-
nenter som ska kontrolleras och kontrollme-
toder.

53 a §

Kategorisering av fel och brister

Fel och brister som upptäckts vid perio-
disk besiktning ska kategoriseras till någon 
av följande grupper:

1) mindre fel och brister, som inte har nå-
gon betydande inverkan på fordonets säker-
het eller påverkar miljön,

2) allvarliga fel och brister, som kan även-
tyra fordonets säkerhet eller påverka miljön 
eller som kan orsaka fara för andra trafikan-
ter,

3) farliga fel och brister, som utgör en di-
rekt och omedelbar risk för trafiksäkerheten 
eller påverkar miljön.

Om flera mindre eller allvarliga fel eller 
brister som hör till samma grupp upptäcks 
hos ett fordon, kan de med avseende på den 
samverkan de får kategoriseras som allvar-
liga eller farliga.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om kategorisering av fel och 
brister.

53 a §

Kategorisering av fel och brister

Fel och brister som upptäckts vid perio-
disk besiktning ska kategoriseras till någon 
av följande grupper:

1) mindre fel och brister, som inte har nå-
gon betydande inverkan på fordonets säker-
het eller påverkar miljön,

2) allvarliga fel och brister, som kan även-
tyra fordonets säkerhet eller påverka miljön 
eller som kan orsaka fara för andra trafikan-
ter,

3) farliga fel och brister, som utgör en di-
rekt och omedelbar risk för trafiksäkerheten 
eller påverkar miljön.

Om flera mindre eller allvarliga fel eller 
brister som hör till samma grupp upptäcks 
hos ett fordon, kan de med avseende på den 
samverkan de får kategoriseras som allvar-
liga eller farliga.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om kategori-
sering av fel och brister.

58 §

Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg av 

58 §

Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg av 
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vilket framgår resultatet av besiktningen, 
tidpunkten för följande besiktning samt 
eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparat-
ion av fordonet. Trafiksäkerhetsverket med-
delar närmare föreskrifter om intygets inne-
håll.

Intyg över periodisk besiktning av ett for-
don som registrerats eller tagits i bruk utom-
lands eller i landskapet Åland eller bevis 
som avses i artikel 10 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/45/EU om perio-
disk provning av motorfordons och tillhö-
rande släpvagnars trafiksäkerhet och om 
upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i 
Finland.

vilket framgår resultatet av besiktningen, 
tidpunkten för följande besiktning samt 
eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparat-
ion av fordonet. Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar närmare föreskrifter 
om intygets innehåll.

Intyg över periodisk besiktning av ett for-
don som registrerats eller tagits i bruk utom-
lands eller i landskapet Åland eller bevis 
som avses i artikel 10 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/45/EU om perio-
disk provning av motorfordons och tillhö-
rande släpvagnars trafiksäkerhet och om 
upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i 
Finland.

60 a § 

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis 
av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet 
av kraven på fordonets konstruktion, mått 
eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 
1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett 
giltigt nationellt typgodkännande av små se-
rier som beviljats fordonet eller erkänts i 
Finland betraktas som bevis på överens-
stämmelse med kraven.

När överensstämmelse med kraven påvi-
sas vid registreringsbesiktning ska hänsyn 
tas till det intyg över enskilt godkännande 
som fordonet beviljats i någon annan EES-
stat eller i landskapet Åland eller något an-
nat intyg som beviljats av en myndighet och 
av vilket framgår vilka kontroller som for-
donet genomgått.

Bestämmelser om när fordons överens-
stämmelse med kraven, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas 
vid registreringsbesiktning så som avses i 50 
e § 2 mom. 1—4 punkten eller till smärre
delar genom besiktningsställets kontroller, 
mätningar, kalkyler och utredningar, utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa fordons överensstämmelse med 
kraven vid registreringsbesiktning. 

60 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis 
av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet 
av kraven på fordonets konstruktion, mått 
eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 
1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett 
giltigt nationellt typgodkännande av små se-
rier som beviljats fordonet eller erkänts i 
Finland betraktas som bevis på överens-
stämmelse med kraven.

När överensstämmelse med kraven påvi-
sas vid registreringsbesiktning ska hänsyn 
tas till det intyg över enskilt godkännande 
som fordonet beviljats i någon annan EES-
stat eller i landskapet Åland eller något an-
nat intyg som beviljats av en myndighet och 
av vilket framgår vilka kontroller som for-
donet genomgått.

Bestämmelser om när fordons överens-
stämmelse med kraven, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas 
vid registreringsbesiktning så som avses i 50 
e § 2 mom. 1—4 punkten eller till smärre 
delar genom besiktningsställets kontroller, 
mätningar, kalkyler och utredningar, utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
de tekniska sätten att påvisa fordons över-
ensstämmelse med kraven vid registrerings-
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Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom 
vid behov föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa att ändrade fordon som förts in i 
landet som begagnade överensstämmer med 
kraven till den del ändringarna gäller andra 
komponenter och egenskaper än de som 
anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §. 

besiktning.
Transport- och kommunikationsverket

meddelar dessutom vid behov föreskrifter 
om de tekniska sätten att påvisa att ändrade 
fordon som förts in i landet som begagnade 
överensstämmer med kraven till den del
ändringarna gäller andra komponenter och 
egenskaper än de som anges i de EU-
rättsakter som nämns i 2 a §.

61 a § 

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med 
kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 
a § 1—3 mom.

Bestämmelser om när fordons överens-
stämmelse med kraven, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas 
vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 
2 mom. 1—4 punkten eller till smärre delar 
genom besiktningsställets kontroller, mät-
ningar, kalkyler och utredningar, utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa fordons överensstämmelse med 
kraven vid ändringsbesiktning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar dessutom 
vid behov föreskrifter om de tekniska sätten 
att påvisa fordons överensstämmelse med 
kraven vid ändringsbesiktning till den del 
ändringarna gäller andra komponenter och 
egenskaper än de som anges i de EU-
rättsakter som nämns i 2 a §.

61 a §

Påvisande av överensstämmelse med kraven 
vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med 
kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 
a § 1—3 mom.

Bestämmelser om när fordons överens-
stämmelse med kraven, med avvikelse från 
vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas 
vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 
2 mom. 1—4 punkten eller till smärre delar 
genom besiktningsställets kontroller, mät-
ningar, kalkyler och utredningar, utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
de tekniska sätten att påvisa fordons över-
ensstämmelse med kraven vid ändringsbe-
siktning.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar dessutom vid behov föreskrifter 
om de tekniska sätten att påvisa fordons 
överensstämmelse med kraven vid änd-
ringsbesiktning till den del ändringarna gäl-
ler andra komponenter och egenskaper än de 
som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 
a §.

62 §

Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett for-
don i kategori O som ska kopplas till fordo-
net eller till dess släpvagn ska föras till 
kopplingsbesiktning innan kombinationen 
tas i bruk, om det är fråga om en fordons-

62 §

Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett for-
don i kategori O som ska kopplas till fordo-
net eller till dess släpvagn ska föras till 
kopplingsbesiktning innan kombinationen 
tas i bruk, om det är fråga om en fordons-
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kombination som godkänts för specialtrans-
porter eller om fordonets mekaniska kopp-
lingsanordningar, kopplingen av de elkablar 
som styr bromsarnas funktion eller dimens-
ioneringen eller placeringen av släpbroms-
kopplingarna avviker från dem som allmänt 
används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplings-
besiktning och det intyg som ges över den 
samt om registeranmälan av uppgifter om 
kopplingsbesiktning utfärdas vid behov ge-
nom förordning av statsrådet. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om kriteri-
erna för när mekaniska kopplingsanordning-
ar, kopplingen av de elkablar som styr 
bromsarnas funktion och dimensioneringen 
av släpbromskopplingarna ska anses vara i 
allmän användning i fordon.

kombination som godkänts för specialtrans-
porter eller om fordonets mekaniska kopp-
lingsanordningar, kopplingen av de elkablar 
som styr bromsarnas funktion eller dimens-
ioneringen eller placeringen av släpbroms-
kopplingarna avviker från dem som allmänt 
används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplings-
besiktning och det intyg som ges över den 
samt om registeranmälan av uppgifter om 
kopplingsbesiktning utfärdas vid behov ge-
nom förordning av statsrådet. Transport-
och kommunikationsverket meddelar före-
skrifter om kriterierna för när mekaniska 
kopplingsanordningar, kopplingen av de el-
kablar som styr bromsarnas funktion och 
dimensioneringen av släpbromskopplingar-
na ska anses vara i allmän användning i for-
don.

65 a § 

Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordons-
tillverkare och dennes representant eller, om 
fordonet har förts in i landet av någon annan 
än tillverkarens representant, av en importör 
som

1) är en i Finland registrerad juridisk per-
son,

2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § 
i bilskattelagen, om sammanslutningen för-
handsanmäler bilskattebelagda fordon, eller 
är registrerad kreditkund hos tullen, om 
sammanslutningen förhandsanmäler andra 
än bilskattebelagda fordon som den importe-
rar från ett land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,
4) av tillverkaren får tillgång till de tek-

niska uppgifter om ett fordons konstruktion 
och utrustning som är ett villkor för god-
kännande och till intyg över överensstäm-
melse för EG-typgodkända fordon eller in-
tyg över typgodkännande för annat fordon, 
och

5) ingått ett avtal med Trafiksäkerhetsver-
ket om lämnande av uppgifter genom tek-
nisk anslutning eller annars i elektronisk 
form. 

Den som avser att göra en förhandsanmä-
lan ska innan det avtal som avses i 1 mom. 5 

65 a §

Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordons-
tillverkare och dennes representant eller, om 
fordonet har förts in i landet av någon annan 
än tillverkarens representant, av en importör 
som
1) är en i Finland registrerad juridisk person,

2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § 
i bilskattelagen, om sammanslutningen för-
handsanmäler bilskattebelagda fordon, eller 
är registrerad kreditkund hos Tullen, om 
sammanslutningen förhandsanmäler andra 
än bilskattebelagda fordon som den importe-
rar från ett land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,
4) av tillverkaren får tillgång till de tek-

niska uppgifter om ett fordons konstruktion 
och utrustning som är ett villkor för god-
kännande och till intyg över överensstäm-
melse för EG-typgodkända fordon eller in-
tyg över typgodkännande för annat fordon, 
och

5) ingått ett avtal med Transport- och 
kommunikationsverket om lämnande av 
uppgifter genom teknisk anslutning eller an-
nars i elektronisk form. 

Den som avser att göra en förhandsanmä-
lan ska innan det avtal som avses i 1 mom. 5 
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punkten ingås visa för Trafiksäkerhetsverket
att den uppfyller villkoren i 1 mom. 1—4 
punkten.

punkten ingås visa för Transport- och kom-
munikationsverket att den uppfyller villko-
ren i 1 mom. 1—4 punkten.

65 b §

Fel i förhandsanmälan

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att ett 
fordon som förhandsanmälts av en för-
handsanmälare ska genomgå registrerings-
besiktning, om bestämmelserna om för-
handsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 
mom. 5 punkten inte har följts eller om det i 
övrigt förekommit fel som är mer än obetyd-
liga när fordonsuppgifterna inlämnats. Sam-
tidigt kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda 
användningen av felaktigt gjorda förhands-
anmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en 
förhandsanmälares fordon på det sätt som 
avses i 1 mom. ska registreringsbesiktigas 
eller om det i övrigt upprepade gånger före-
kommit fel i förhandsanmälningarna som 
påpekats för förhandsanmälaren, får Trafik-
säkerhetsverket förbjuda förhandsanmälaren 
att under viss tid göra förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel 
som före första registreringen uppdagats i 
uppgifter om ett förhandsanmält fordon och 
underrätta registret om felen. Statsrådet ut-
färdar vid behov närmare bestämmelser om 
rättelse av förhandsanmälningar.

65 b §

Fel i förhandsanmälan

Transport- och kommunikationsverket kan 
bestämma att ett fordon som förhandsan-
mälts av en förhandsanmälare ska genomgå 
registreringsbesiktning, om bestämmelserna 
om förhandsanmälan eller ett avtal enligt 65 
a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om 
det i övrigt förekommit fel som är mer än 
obetydliga när fordonsuppgifterna inläm-
nats. Samtidigt kan Transport- och kommu-
nikationsverket förbjuda användningen av 
felaktigt gjorda förhandsanmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en 
förhandsanmälares fordon på det sätt som 
avses i 1 mom. ska registreringsbesiktigas 
eller om det i övrigt upprepade gånger före-
kommit fel i förhandsanmälningarna som 
påpekats för förhandsanmälaren, får Trans-
port- och kommunikationsverket förbjuda 
förhandsanmälaren att under viss tid göra 
förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel 
som före första registreringen uppdagats i 
uppgifter om ett förhandsanmält fordon och 
underrätta registret om felen. Statsrådet ut-
färdar vid behov närmare bestämmelser om 
rättelse av förhandsanmälningar.

66 a §

Registreringsintyg, registreringsskyltar och 
certifikat

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på begäran 
ett registreringsintyg när ett fordon registre-
ras första gången, när en ändringsregistre-
ring görs och när ett fordon avställs eller på-
ställs. Till den som gör en förhandsanmälan 
som avses i 65 § eller till den i registret an-
tecknade ägaren av fordonet beviljar Trafik-
säkerhetsverket på begäran ett certifikat.

66 a §

Registreringsintyg, registreringsskyltar och 
certifikat

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på begäran ett registreringsintyg när 
ett fordon registreras första gången, när en 
ändringsregistrering görs och när ett fordon 
avställs eller påställs. Till den som gör en 
förhandsanmälan som avses i 65 § eller till 
den i registret antecknade ägaren av fordo-
net beviljar Transport- och kommunikat-
ionsverket på begäran ett certifikat.
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När ett fordon används i internationell tra-
fik ska del I av registreringsintyget medföras 
i fordonet under körning.

När fordon registreras första gången och 
vid behov när fordon påställs överlämnas 
registreringsskyltar med det registrerings-
tecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidi-
gare ägaren ge fordonets certifikat eller gäl-
lande registreringsintyg samt registrerings-
skyltarna till den nya ägaren.

Närmare bestämmelser om registrerings-
tecken, registreringsskyltar, nationalitetsbe-
teckningar och förflyttningsmärken samt om 
användningen, fastsättningen och skötseln 
av registreringsskyltar och nationalitetsbe-
teckningar och om certifikat och registre-
ringsintyg och deras användning utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Trafiksä-
kerhetsverket fastställer de tekniska detal-
jerna för registreringsintygen och de uppgif-
ter som anges i dem, formuläret för de blan-
ketter som används vid registrering samt re-
gistreringsskyltarnas mått och andra tek-
niska egenskaper.

När ett fordon används i internationell tra-
fik ska del I av registreringsintyget medföras 
i fordonet under körning. 

När fordon registreras första gången och 
vid behov när fordon påställs överlämnas 
registreringsskyltar med det registrerings-
tecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidi-
gare ägaren ge fordonets certifikat eller gäl-
lande registreringsintyg samt registrerings-
skyltarna till den nya ägaren. 

Närmare bestämmelser om registrerings-
tecken, registreringsskyltar, nationalitetsbe-
teckningar och förflyttningsmärken samt om 
användningen, fastsättningen och skötseln 
av registreringsskyltar och nationalitetsbe-
teckningar och om certifikat och registre-
ringsintyg och deras användning utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Transport-
och kommunikationsverket fastställer de 
tekniska detaljerna för registreringsintygen 
och de uppgifter som anges i dem, formulä-
ret för de blanketter som används vid regi-
strering samt registreringsskyltarnas mått 
och andra tekniska egenskaper.

66 c § 

Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska gö-
ras den dag då användningen av fordonet i 
trafik upphör. Fordonet antecknas i registret 
som avställt från den dag då anmälan gjor-
des. Av särskilda skäl kan dock en dag som 
infallit före den dag då anmälan gjordes an-
tecknas som den dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i 
trafik och i övrigt fram till utgången av det 
dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets
rätt att i registret anteckna ett fordon såsom 
avställt på grund av export eller av något 
annat särskilt skäl utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

66 c §

Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska gö-
ras den dag då användningen av fordonet i 
trafik upphör. Fordonet antecknas i registret 
som avställt från den dag då anmälan gjor-
des. Av särskilda skäl kan dock en dag som 
infallit före den dag då anmälan gjordes an-
tecknas som den dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i 
trafik och i övrigt fram till utgången av det 
dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Transport- och kommu-
nikationsverkets rätt att i registret anteckna 
ett fordon såsom avställt på grund av export 
eller av något annat särskilt skäl utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

66 f § 66 f §
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Tillfällig användning av fordon i trafik

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett af-
färsföretag, en inrättning eller någon annan 
sammanslutning som tillverkar, säljer, utrus-
tar eller reparerar fordon eller som idkar 
transportverksamhet eller som bedriver 
forskning som gäller fordon ett provnum-
merintyg för högst ett år. Intyget ger begrän-
sad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med 
provnummerskyltar använda ett fordon som 
inte registrerats första gången i Finland eller
som avställts i Finland. Trafiksäkerhetsver-
ket kan återkalla provnummerintyget om 
fordonet med provnummerskyltar används i 
strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller 
i strid med bestämmelser som utfärdats med 
stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbe-
skattning eller villkoren i provnummerinty-
get. Trafiksäkerhetsverket kan återkalla 
samtliga provnummerintyg som en inneha-
vare av ett intyg har, om innehavaren uppre-
pade gånger handlat i strid med bestämmel-
serna eller villkoren eller om detta beteende 
annars är särskilt allvarligt.

Trafiksäkerhetsverket och Tullen kan för 
ett fordon som inte registrerats första gången 
i Finland eller som i Finland avställts eller 
belagts med användningsförbud eller kör-
förbud ge förflyttningstillstånd och tillhö-
rande förflyttningsmärken för begränsad an-
vändning av fordonet i trafik och i övrigt. 

Provnummerintyg och förflyttningstill-
stånd ska medföras i fordonet under kör-
ning. Genom förordning av statsrådet utfär-
das närmare bestämmelser om beviljande av 
provnummerintyg och förflyttningstillstånd 
och om deras giltighetstid, om användning 
av fordon med stöd av provnummerintyg el-
ler förflyttningstillstånd samt om andra frå-
gor som gäller provnummerintyg och för-
flyttningstillstånd. Trafiksäkerhetsverket be-
slutar dock om detaljinnehållet i provnum-
merintyg och förflyttningstillstånd samt om 
förflyttningstillstånds mått och andra tek-
niska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om temporär eller tillfällig användning i 
Finland av fordon som registrerats eller ta-
gits i bruk utomlands eller i landskapet 

Tillfällig användning av fordon i trafik

Transport- och kommunikationsverket kan 
bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller 
någon annan sammanslutning som tillver-
kar, säljer, utrustar eller reparerar fordon el-
ler som idkar transportverksamhet eller som 
bedriver forskning som gäller fordon ett 
provnummerintyg för högst ett år. Intyget 
ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i 
övrigt med provnummerskyltar använda ett 
fordon som inte registrerats första gången i 
Finland eller som avställts i Finland. Trans-
port- och kommunikationsverket kan åter-
kalla provnummerintyget om fordonet med 
provnummerskyltar används i strid med 
denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid 
med bestämmelser som utfärdats med stöd 
av dem, bestämmelserna om fordonsbe-
skattning eller villkoren i provnummerinty-
get. Transport- och kommunikationsverket
kan återkalla samtliga provnummerintyg 
som en innehavare av ett intyg har, om in-
nehavaren upprepade gånger handlat i strid 
med bestämmelserna eller villkoren eller om 
detta beteende annars är särskilt allvarligt.

Transport- och kommunikationsverket och 
Tullen kan för ett fordon som inte registre-
rats första gången i Finland eller som i Fin-
land avställts eller belagts med använd-
ningsförbud eller körförbud ge förflyttnings-
tillstånd och tillhörande förflyttningsmärken 
för begränsad användning av fordonet i tra-
fik och i övrigt.

Provnummerintyg och förflyttningstill-
stånd ska medföras i fordonet under kör-
ning. Genom förordning av statsrådet utfär-
das närmare bestämmelser om beviljande av 
provnummerintyg och förflyttningstillstånd 
och om deras giltighetstid, om användning 
av fordon med stöd av provnummerintyg el-
ler förflyttningstillstånd samt om andra frå-
gor som gäller provnummerintyg och för-
flyttningstillstånd. Transport- och kommuni-
kationsverket beslutar dock om detaljinne-
hållet i provnummerintyg och förflyttnings-
tillstånd samt om förflyttningstillstånds mått 
och andra tekniska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om temporär eller tillfällig användning i 
Finland av fordon som registrerats eller ta-
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Åland samt om rätten att sporadiskt eller 
tillfälligt i trafik eller någon annanstans an-
vända även andra fordon som inte registre-
rats första gången eller anmälts för använd-
ning i trafik.

gits i bruk utomlands eller i landskapet 
Åland samt om rätten att sporadiskt eller 
tillfälligt i trafik eller någon annanstans an-
vända även andra fordon som inte registre-
rats första gången eller anmälts för använd-
ning i trafik.

69 a § 

Förbud att ändra registeruppgifter

Om Trafiksäkerhetsverket får veta om en 
uppenbar oklarhet i fråga om vem som äger 
ett fordon eller i fråga om fordonets identifi-
eringsuppgifter kan verket för viss tid för-
bjuda ändring av fordonets registeruppgifter 
och göra en anteckning om detta i registret.

69 a §

Förbud att ändra registeruppgifter

Om Transport- och kommunikationsverket 
får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om 
vem som äger ett fordon eller i fråga om 
fordonets identifieringsuppgifter kan verket 
för viss tid förbjuda ändring av fordonets 
registeruppgifter och göra en anteckning om 
detta i registret.

74 §

Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. 
Tullverket och gränsbevakningsväsendet ut-
för också tekniska vägkontroller inom sitt 
verksamhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar 
Trafiksäkerhetsverket teknisk sakkunskap 
till hjälp för fordonskontrollanten genom att 
med besiktningsställena avtala om att perso-
ner berättigade att utföra besiktningar deltar 
i kontrollerna i den omfattning som for-
donskontrollanten och Trafiksäkerhetsverket
avtalar. Besiktningsmän som deltar i tek-
niska vägkontroller ska iaktta 14 § i lagen 
om koncession för fordonsbesiktning. 

Den som utför besiktningar och som deltar 
som sakkunnig i tekniska vägkontroller skall 
ha ett intyg av besiktningsstället över rätten 
att delta som sakkunnig i den tekniska väg-
kontrollen. Intyget skall på begäran visas för 
föraren av det fordon som kontrolleras.

I fråga om Trafiksäkerhetsverkets rätt att 
delta i tekniska vägkontroller bestäms i la-
gen om koncession för fordonsbesiktning. 

74 §

Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. 
Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför 
också tekniska vägkontroller inom sitt verk-
samhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar 
Transport- och kommunikationsverket tek-
nisk sakkunskap till hjälp för fordonskon-
trollanten genom att med besiktningsställena 
avtala om att personer berättigade att utföra 
besiktningar deltar i kontrollerna i den om-
fattning som fordonskontrollanten och 
Transport- och kommunikationsverket avta-
lar. Besiktningsmän som deltar i tekniska 
vägkontroller ska iaktta 14 § i lagen om 
koncession för fordonsbesiktning. 

Den som utför besiktningar och som deltar 
som sakkunnig i tekniska vägkontroller ska 
ha ett intyg av besiktningsstället över rätten 
att delta som sakkunnig i den tekniska väg-
kontrollen. Intyget ska på begäran visas upp 
för föraren av det fordon som kontrolleras.

I fråga om Transport- och kommunikat-
ionsverket rätt att delta i tekniska vägkon-
troller bestäms i lagen om koncession för 
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fordonsbesiktning.

75 §

Utomlands konstaterade brister hos fordon 
som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmä-
ler allvarliga fel eller brister hos ett fordon 
som registrerats eller tagits i bruk i Finland 
och som upptäckts i fordonet vid teknisk 
vägkontroll utomlands, kan polisen be-
stämma att fordonet skall genomgå i 85 § 
avsedd kontrollbesiktning i Finland vid 
äventyr att fordonet inte får användas i trafik 
om det inte förts till kontrollbesiktning inom 
den tid som polisen föreskrivit. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om på vilka villkor ett sådant fordon med 
användningsförbud får framföras till kon-
trollbesiktning. 

Trafiksäkerhetsverket har utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess rätt att till po-
lisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. 
som den fått av utländska myndigheter. 

75 §

Utomlands konstaterade brister hos fordon 
som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmä-
ler allvarliga fel eller brister hos ett fordon 
som registrerats eller tagits i bruk i Finland 
och som upptäckts i fordonet vid teknisk 
vägkontroll utomlands, kan polisen be-
stämma att fordonet ska genomgå i 85 § av-
sedd kontrollbesiktning i Finland vid även-
tyr att fordonet inte får användas i trafik om 
det inte förts till kontrollbesiktning inom 
den tid som polisen föreskrivit. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas bestämmelser 
om på vilka villkor ett sådant fordon med 
användningsförbud får framföras till kon-
trollbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket har 
utan hinder av bestämmelserna om sekretess 
rätt att till polisen lämna ut de uppgifter en-
ligt 1 mom. som den fått av utländska myn-
digheter.

76 § 

Utbyte av information och övrigt samarbete 
med myndigheter i andra stater och i land-

skapet Åland

Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet
och Trafiksäkerhetsverket ska inom sitt 
verksamhetsområde bistå de behöriga myn-
digheterna i EES-staterna så som avses i ar-
tikel 7 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2000/30/EG om vägkontroller av tra-
fiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i ge-
menskapen.

Trafiksäkerhetsverket meddelar den behö-
riga myndigheten i staten i fråga eller i land-
skapet Åland de uppgifter som avses i arti-
kel 7.2 första och tredje stycket i det direktiv 
som nämns i 1 mom. Trafiksäkerhetsverket
kan samtidigt begära att den behöriga myn-
digheten i staten i fråga eller i landskapet 
Åland vidtar de åtgärder som avses i artikel 
7.2 andra stycket.

76 §

Utbyte av information och övrigt samarbete 
med myndigheter i andra stater och i land-

skapet Åland

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet
och Transport- och kommunikationsverket
ska inom sitt verksamhetsområde bistå de 
behöriga myndigheterna i EES-staterna så 
som avses i artikel 7 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkon-
troller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i 
trafik i gemenskapen. 

Transport- och kommunikationsverket
meddelar den behöriga myndigheten i staten 
i fråga eller i landskapet Åland de uppgifter 
som avses i artikel 7.2 första och tredje 
stycket i det direktiv som nämns i 1 mom. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
samtidigt begära att den behöriga myndig-
heten i staten i fråga eller i landskapet Åland 
vidtar de åtgärder som avses i artikel 7.2 
andra stycket.
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Trots bestämmelserna om sekretess har 
polisen, Tullen och gränsbevakningsväsen-
det rätt att lämna Trafiksäkerhetsverket såd-
ana i 2 mom. avsedda uppgifter som de fått 
vid tekniska vägkontroller, och Trafiksäker-
hetsverket har rätt att lämna den behöriga 
myndigheten i staten i fråga de uppgifterna 
och övriga i 2 mom. avsedda uppgifter. 

Närmare bestämmelser om tillställandet av 
uppgifter enligt denna paragraf och om be-
gäran att vidta åtgärder kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

Trots bestämmelserna om sekretess har 
polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsen-
det rätt att lämna Transport- och kommuni-
kationsverket sådana i 2 mom. avsedda upp-
gifter som de fått vid tekniska vägkontroller, 
och Transport- och kommunikationsverket
har rätt att lämna den behöriga myndigheten 
i staten i fråga de uppgifterna och övriga i 2 
mom. avsedda uppgifter. 

Närmare bestämmelser om tillställandet av 
uppgifter enligt denna paragraf och om be-
gäran att vidta åtgärder kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

77 § 

Internationell rapportering om tekniska 
vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av 
rapporter om tekniska vägkontroller till Tra-
fiksäkerhetsverket och kommissionen samt 
om lämnande av kontaktinformation och 
begäran till behöriga myndigheter i EES-
staterna utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

77 §

Internationell rapportering om tekniska 
vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av 
rapporter om tekniska vägkontroller till 
Transport- och kommunikationsverket och 
kommissionen samt om lämnande av kon-
taktinformation och begäran till behöriga 
myndigheter i EES-staterna utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

79 § 

Marknadstillsyn som gäller fordon, kompo-
nenter och separata tekniska enheter

Trafiksäkerhetsverket är tillsynsmyndighet 
i fråga om tillverkning av och handel med 
fordon, system, komponenter, separata tek-
niska enheter och utrustning som avses i 6 § 
2 och 3 mom. Tullen är tillsynsmyndighet i 
fråga om övervakning av import från länder 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller 
inte fordon, komponenter eller separata tek-
niska enheter, vilka på grund av slitage eller 
av någon annan orsak är odugliga för det ur-
sprungliga ändamålet, om detta anges syn-
ligt genom en anteckning på de fordon, 
komponenter eller separata tekniska enheter 
som saluförs eller på deras förpackningar el-
ler om det annars klart framgår att ett for-
don, en komponent eller en separat teknisk 

79 §

Marknadstillsyn som gäller fordon, kompo-
nenter och separata tekniska enheter

Transport- och kommunikationsverket är 
tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av 
och handel med fordon, system, komponen-
ter, separata tekniska enheter och utrustning 
som avses i 6 § 2 och 3 mom. Tullen är till-
synsmyndighet i fråga om övervakning av 
import från länder utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller 
inte fordon, komponenter eller separata tek-
niska enheter, vilka på grund av slitage eller 
av någon annan orsak är odugliga för det ur-
sprungliga ändamålet, om detta anges syn-
ligt genom en anteckning på de fordon, 
komponenter eller separata tekniska enheter 
som saluförs eller på deras förpackningar el-
ler om det annars klart framgår att ett for-
don, en komponent eller en separat teknisk 
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enhet säljs som skrot eller för något annat 
ändamål än för att som sådana användas i 
trafik.

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyn-
dighet som avses i artikel 12 i Europaparla-
mentets och rådets förordning EG nr 
1222/2009 om märkning av däck vad gäller 
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar.

enhet säljs som skrot eller för något annat 
ändamål än för att som sådana användas i 
trafik.

Transport- och kommunikationsverket är 
den tillsynsmyndighet som avses i artikel 12 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad 
gäller drivmedelseffektivitet och andra vä-
sentliga parametrar.

80 §

Fordon, system, komponenter eller separata 
tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedö-
mer att något fordon eller system eller nå-
gon komponent eller separat teknisk enhet 
som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 
mom. 1 punkten medför allvarlig fara för 
trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön el-
ler hälsan trots att den är försedd med ett 
giltigt intyg över överensstämmelse, kan 
typgodkännandemyndigheten för högst sex 
månader förbjuda första registrering eller 
försäljning av ett sådant fordon, ett sådant 
system, en sådan komponent eller en sådan 
teknisk enhet. Typgodkännandemyndighet-
en ska utan dröjsmål och trots bestämmel-
serna om sekretess anmäla detta till godkän-
nandemyndigheterna i de övriga EES-
staterna och i landskapet Åland, godkännan-
demyndigheterna i de stater som tillämpar 
E-reglementet i fråga, Europeiska kommiss-
ionen och, om så förutsätts i den rättsakt 
som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillver-
karen av fordonet samt uppge grunderna för 
sitt beslut. (30.12.2015/1609)

Om en medlemsstat som meddelat typ-
godkännande gör en i 1 mom. avsedd fara 
som anmälts till den stridig, ska typgodkän-
nandemyndigheten försöka lösa menings-
skiljaktigheten genom samråd med den 
myndighet som beviljat godkännandet.

Om Trafiksäkerhetsverket bedömer att en 
komponent eller separat teknisk enhet som 
är försedd med CE-märkning enligt denna 
lag eller med stöd av den utfärdade bestäm-
melser medför allvarlig fara för trafiksäker-
heten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan 
trots att den är försedd med tillräckliga 
märkningar, kan Trafiksäkerhetsverket för-

80 §

Fordon, system, komponenter eller separata 
tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedö-
mer att något fordon eller system eller nå-
gon komponent eller separat teknisk enhet 
som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 
mom. 1 punkten medför allvarlig fara för 
trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön el-
ler hälsan trots att den är försedd med ett 
giltigt intyg över överensstämmelse, kan 
typgodkännandemyndigheten för högst sex 
månader förbjuda första registrering eller 
försäljning av ett sådant fordon, ett sådant 
system, en sådan komponent eller en sådan 
teknisk enhet. Typgodkännandemyndighet-
en ska utan dröjsmål och trots bestämmel-
serna om sekretess anmäla detta till godkän-
nandemyndigheterna i de övriga EES-
staterna och i landskapet Åland, godkännan-
demyndigheterna i de stater som tillämpar 
E-reglementet i fråga, Europeiska kommiss-
ionen och, om så förutsätts i den rättsakt 
som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillver-
karen av fordonet samt uppge grunderna för 
sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typ-
godkännande gör en i 1 mom. avsedd fara 
som anmälts till den stridig, ska typgodkän-
nandemyndigheten försöka lösa menings-
skiljaktigheten genom samråd med den 
myndighet som beviljat godkännandet.

Om Transport- och kommunikationsverket
bedömer att en komponent eller separat tek-
nisk enhet som är försedd med CE-märkning 
enligt denna lag eller med stöd av den utfär-
dade bestämmelser medför allvarlig fara för 
trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön el-
ler hälsan trots att den är försedd med till-
räckliga märkningar, kan Transport- och 
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bjuda att sådana komponenter och separata 
tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I såd-
ana fall ska Trafiksäkerhetsverket förfara 
enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typ-
godkänd komponent eller separat teknisk 
enhet medför fara för förarens hälsa eller 
egendom, ska konsumentsäkerhetslagen 
(920/2011) tillämpas.

kommunikationsverket förbjuda att sådana 
komponenter och separata tekniska enheter 
säljs eller tas i bruk. I sådana fall ska Trans-
port- och kommunikationsverket förfara en-
ligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typ-
godkänd komponent eller separat teknisk 
enhet medför fara för förarens hälsa eller 
egendom, ska konsumentsäkerhetslagen 
(920/2011) tillämpas.

84 § 

Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller 
annars konstateras att ett fordon till sin kon-
struktion eller utrustning eller till sitt skick 
inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt 
med användningsförbud eller om fordonet 
har använts i strid med bestämmelserna om 
registrering eller om temporär eller tillfällig 
användning av oregistrerat fordon i trafik, 
kan en polisman, tullman eller gränsbevak-
ningsman förhindra att fordonet används i 
trafik eller någon annanstans och ge fordo-
net körförbud genom att avlägsna registre-
ringsskyltarna och omhänderta förflytt-
ningsmärkena, intyget över registrering, 
provnummerintyget, förflyttningstillståndet 
eller med andra behövliga metoder. Polis-
mannen, tullmannen eller gränsbevaknings-
mannen får ändå meddela skriftligt tillstånd 
att föra fordonet till en bestämmelseort, för 
reparation eller besiktning. Om en brist i 
fordonet inte medför omedelbar fara för tra-
fiksäkerheten eller betydande olägenhet för 
miljön, kan en polisman, tullman eller 
gränsbevakningsman utan att förhindra att 
fordonet används förelägga en tid inom vil-
ken bristen skall avhjälpas.

Trafiksäkerhetsverket får meddela körför-
bud för ett fordon, om fordonets konstrukt-
ion har ändrats i strid med det som före-
skrivs i 7 § eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av den paragrafen.

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om hantering och återställande av omhän-
dertagna handlingar och avlägsnade skyltar 
enligt 1 mom.

84 §

Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller 
annars konstateras att ett fordon till sin kon-
struktion eller utrustning eller till sitt skick 
inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt 
med användningsförbud eller om fordonet 
har använts i strid med bestämmelserna om
registrering eller om temporär eller tillfällig 
användning av oregistrerat fordon i trafik, 
kan en polisman, tullman eller gränsbevak-
ningsman förhindra att fordonet används i 
trafik eller någon annanstans och ge fordo-
net körförbud genom att avlägsna registre-
ringsskyltarna och omhänderta förflytt-
ningsmärkena, intyget över registrering, 
provnummerintyget, förflyttningstillståndet 
eller med andra behövliga metoder. Polis-
mannen, tullmannen eller gränsbevaknings-
mannen får ändå meddela skriftligt tillstånd 
att föra fordonet till en bestämmelseort, för 
reparation eller besiktning. Om en brist i 
fordonet inte medför omedelbar fara för tra-
fiksäkerheten eller betydande olägenhet för 
miljön, kan en polisman, tullman eller 
gränsbevakningsman utan att förhindra att 
fordonet används förelägga en tid inom vil-
ken bristen ska avhjälpas.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela körförbud för ett fordon, om fordo-
nets konstruktion har ändrats i strid med det 
som föreskrivs i 7 § eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av den paragrafen. 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om hantering och återställande av omhän-
dertagna handlingar och avlägsnade skyltar 
enligt 1 mom.
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85 § 

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbe-
vakningsman anser att de fel eller brister 
som upptäckts hos ett fordon kan medföra 
en sådan olägenhet för miljön eller en sådan 
säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra 
en grundligare kontroll än kontroll på väg, 
kan han eller hon bestämma att fordonet ska 
besiktas (kontrollbesiktning). Trafiksäker-
hetsverket ersätter besiktningsstället med de 
skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbe-
siktning, om det vid besiktning eller väg-
kontroll konstateras att fordonet inte har 
några fel eller brister. En polisman, tullman 
eller gränsbevakningsman kan också för-
ordna att fordonet ska kontrollbesiktas om 
en tidigare given uppmaning att reparera 
fordonet inte har följts. Ett fordon som inte 
inom den tid som polismannen, tullmannen 
eller gränsbevakningsmannen bestämt har 
förts till kontrollbesiktning får inte användas 
i trafik förrän det har godkänts vid en kon-
trollbesiktning. På kontrollbesiktning till-
lämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 §. Om polis-
mannen, tullmannen eller gränsbevaknings-
mannen på grund av fordonsskada eller av 
andra skäl anser att det behövs en utförligare 
kontroll, kan han eller hon bestämma att 
kontrollbesiktningen ska utvidgas till en be-
siktning som motsvarar en registreringsbe-
siktning. Kontrollbesiktning kan också före-
läggas i fråga om fordon som registrerats el-
ler tagits i bruk i landskapet Åland eller ut-
omlands.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om på vilka villkor ett fordon 
som omfattas av användningsförbud enligt 1 
mom. får köras till kontrollbesiktning, om 
åtgärder när ett fordon inte kan identifieras 
på ett tillförlitligt sätt vid kontrollbesiktning 
och om övriga omständigheter i anslutning 
till kontrollbesiktning.

85 §

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbe-
vakningsman anser att de fel eller brister 
som upptäckts hos ett fordon kan medföra 
en sådan olägenhet för miljön eller en sådan 
säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra 
en grundligare kontroll än kontroll på väg, 
kan han eller hon bestämma att fordonet ska 
besiktas (kontrollbesiktning). Transport- och 
kommunikationsverket ersätter besiktnings-
stället med de skäliga kostnaderna för en så-
dan kontrollbesiktning, om det vid besikt-
ning eller vägkontroll konstateras att fordo-
net inte har några fel eller brister. En polis-
man, tullman eller gränsbevakningsman kan 
också förordna att fordonet ska kontrollbe-
siktas om en tidigare given uppmaning att 
reparera fordonet inte har följts. Ett fordon 
som inte inom den tid som polismannen, 
tullmannen eller gränsbevakningsmannen 
bestämt har förts till kontrollbesiktning får 
inte användas i trafik förrän det har god-
känts vid en kontrollbesiktning. På kontroll-
besiktning tillämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 
§. Om polismannen, tullmannen eller gräns-
bevakningsmannen på grund av fordons-
skada eller av andra skäl anser att det be-
hövs en utförligare kontroll, kan han eller 
hon bestämma att kontrollbesiktningen ska 
utvidgas till en besiktning som motsvarar en 
registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning 
kan också föreläggas i fråga om fordon som 
registrerats eller tagits i bruk i landskapet 
Åland eller utomlands.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om på vilka villkor ett fordon 
som omfattas av användningsförbud enligt 1 
mom. får köras till kontrollbesiktning, om 
åtgärder när ett fordon inte kan identifieras 
på ett tillförlitligt sätt vid kontrollbesiktning 
och om övriga omständigheter i anslutning 
till kontrollbesiktning

86 § 

Skyldighet att reparera fordon och återkal-

86 §

Skyldighet att reparera fordon och återkal-
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lande

Om sådana fel eller avvikelser som med-
för allvarlig fara för trafiksäkerheten eller 
avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan 
konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, 
O eller L som har godkänts för användning i 
trafik i Finland men som inte är fordonstyp 
som är EG-eller EU-typgodkänd i enlighet 
med någon av de EU-förordningar som av-
ses i 2 a §, eller i en del av fordonen av en 
sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverka-
rens representant och importören underrätta 
Trafiksäkerhetsverket om alla pågående 
kampanjer för återkallande, de objekt som 
ska repareras och kännetecknen för utförd 
reparation så snart fordonstillverkaren har 
inlett en kampanj för återkallande för en så-
dan fordonstyp i Finland eller någon annan-
stans inom en EES-stats territorium. For-
donstillverkaren, tillverkarens representant 
och importören ska se till att felet eller avvi-
kelsen avhjälps i fråga om alla nämnda for-
don som används i Finland. Tillverkaren, 
tillverkarens representant och importören 
ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om när 
kampanjen för återkallande har slutförts och 
alla fordon har reparerats. 

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillver-
karens representant eller importören för-
summar sin underrättelseskyldighet i fråga 
om en kampanj enligt 1 mom., kan Trafik-
säkerhetsverket förelägga den försumlige 
vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan re-
pareras med åtgärder som tillverkaren, till-
verkarens representant eller importören vid-
tar, ska denna meddela Trafiksäkerhetsver-
ket tillverkningsnumren på de oreparerade 
fordonen. Trafiksäkerhetsverket ska upp-
mana ägarna till oreparerade fordon att föra 
sitt fordon för reparation. Ett besiktnings-
ställe kan också i samband med periodisk 
besiktning ge ägaren eller innehavaren en 
reparationsuppmaning. Trafiksäkerhetsver-
ket kan genom anteckning i registret om att 
fordonet avställs, genom meddelande av 
körförbud eller på annat sätt förhindra an-
vändningen av ett fordon som trots uppma-
ning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta 

lande

Om sådana fel eller avvikelser som med-
för allvarlig fara för trafiksäkerheten eller 
avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan 
konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, 
O eller L som har godkänts för användning i 
trafik i Finland men som inte är fordonstyp 
som är EG-eller EU-typgodkänd i enlighet 
med någon av de EU-förordningar som av-
ses i 2 a §, eller i en del av fordonen av en 
sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverka-
rens representant och importören underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om
alla pågående kampanjer för återkallande, de 
objekt som ska repareras och kännetecknen 
för utförd reparation så snart fordonstillver-
karen har inlett en kampanj för återkallande 
för en sådan fordonstyp i Finland eller nå-
gon annanstans inom en EES-stats territo-
rium. Fordonstillverkaren, tillverkarens re-
presentant och importören ska se till att felet 
eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla 
nämnda fordon som används i Finland. Till-
verkaren, tillverkarens representant och im-
portören ska underrätta Transport- och 
kommunikationsverket om när kampanjen 
för återkallande har slutförts och alla fordon 
har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillver-
karens representant eller importören för-
summar sin underrättelseskyldighet i fråga 
om en kampanj enligt 1 mom., kan Trans-
port- och kommunikationsverket förelägga 
den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan re-
pareras med åtgärder som tillverkaren, till-
verkarens representant eller importören vid-
tar, ska denna meddela Transport- och 
kommunikationsverket tillverkningsnumren 
på de oreparerade fordonen. Verket ska 
uppmana ägarna till oreparerade fordon att 
föra sitt fordon för reparation. Ett besikt-
ningsställe kan också i samband med perio-
disk besiktning ge ägaren eller innehavaren 
en reparationsuppmaning. Transport- och 
kommunikationsverket kan genom anteck-
ning i registret om att fordonet avställs, ge-
nom meddelande av körförbud eller på annat 
sätt förhindra användningen av ett fordon 
som trots uppmaning inte förs för reparat-
ion.
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reparation av felaktiga fordon finns i kon-
sumentskyddslagen (38/1978).

Bestämmelser om skyldighet att ersätta 
reparation av felaktiga fordon finns i kon-
sumentskyddslagen (38/1978).

88 § 

Tillsynsmyndighet vid installationer och re-
parationer

Trafiksäkerhetsverket är tillsynsmyndighet 
vid installation och reparation av system, 
komponenter och separata tekniska enheter 
avsedda i 87 § 1 mom.

88 §

Tillsynsmyndighet vid installationer och re-
parationer

Transport- och kommunikationsverket är 
tillsynsmyndighet vid installation och repa-
ration av system, komponenter och separata 
tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

93 §

Fordonstillverkarens anvisningar samt tek-
niska uppgifter som behövs vid besiktning av 

fordon 

Fordonstillverkaren, tillverkarens repre-
sentant och importören ska lämna Trafiksä-
kerhetsverket sådana särskilda anvisningar 
av tillverkaren som Trafiksäkerhetsverket
förutsätter och som behövs vid besiktning 
eller teknisk vägkontroll av fordon.

Fordonstillverkaren eller tillverkarens re-
presentant ska också lämna de tekniska upp-
gifter som behövs vid besiktning av fordon. 
Närmare bestämmelser om vilka uppgifter 
som ska lämnas och hur uppgifternska läm-
nas får utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

93 §

Fordonstillverkarens anvisningar samt tek-
niska uppgifter som behövs vid besiktning av 

fordon 

Fordonstillverkaren, tillverkarens repre-
sentant och importören ska lämna Trans-
port- och kommunikationsverket sådana sär-
skilda anvisningar av tillverkaren som 
Transport- och kommunikationsverket förut-
sätter och som behövs vid besiktning eller 
teknisk vägkontroll av fordon.

Fordonstillverkaren eller tillverkarens re-
presentant ska också lämna de tekniska upp-
gifter som behövs vid besiktning av fordon. 
Närmare bestämmelser om vilka uppgifter 
som ska lämnas och hur uppgifterna ska 
lämnas får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

95 a § 

Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tek-
niska vägkontroller

Trafiksäkerhetsverket är en sådan kontakt-
punkt som avses i artikel 15 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/45/EU om 
periodisk provning av motorfordons och 
tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och 
om upphävande av direktiv 2009/40/EG 
samt i artikel 17 i Europaparlamentets och 

95 a §

Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tek-
niska vägkontroller

Transport- och kommunikationsverket är 
en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 15 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/45/EU om periodisk provning av mo-
torfordons och tillhörande släpvagnars tra-
fiksäkerhet och om upphävande av direktiv 
2009/40/EG samt i artikel 17 i Europapar-
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rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska 
vägkontroller av trafiksäkerheten hos nytto-
fordon i trafik i unionen och om upphävande 
av direktiv 2000/30/EG.

Trafiksäkerhetsverket ska sända Europe-
iska kommissionen en anmälan om att det 
utsetts enligt 1 mom. på det sätt som förut-
sätts i de direktiv som nämns i 1 mom.

lamentets och rådets direktiv 2014/47/EU 
om tekniska vägkontroller av trafiksäkerhet-
en hos nyttofordon i trafik i unionen och om 
upphävande av direktiv 2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket ska 
sända Europeiska kommissionen en anmälan 
om att det utsetts enligt 1 mom. på det sätt 
som förutsätts i de direktiv som nämns i 1 
mom.

96 § 

Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) underlåter att fullgöra den reparations-

skyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,
2) bryter mot användningsförbud eller kör-

förbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 
eller 84 §,

3) bryter mot det förbud mot tillverkning, 
import, saluföring, försäljning eller annan 
överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 
mom.,

4) underlåter att fullgöra den skyldighet att 
hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs 
i 9 § 2 mom.,

5) underlåter att fullgöra den besiktnings-
skyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §, 

6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. 
om användning, fastsättning eller skötsel av 
registreringstecken, registreringsskyltar, för-
flyttningsmärken eller nationalitetsbeteck-
ningar,

7) använder ett i 66 f § avsett provnum-
merintyg eller förflyttningstillstånd i strid 
med paragrafen eller bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den,

8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att 
tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

9) vägrar att visa upp de handlingar som 
avses i 71 § eller att lämna de handlingar 
som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda 
personer tillträde till fordonet eller i 82 § av-
sedda myndigheter eller personer tillträde 
till den plats där den som importerar, tillver-
kar eller säljer fordon, komponenter eller 
separata tekniska enheter tillverkar, lagrar 
eller säljer dem, eller hindrar myndigheterna 
eller personerna i fråga från att ta prov för 

96 §

Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) underlåter att fullgöra den reparations-

skyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,
2) bryter mot användningsförbud eller kör-

förbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 
eller 84 §,

3) bryter mot det förbud mot tillverkning, 
import, saluföring, försäljning eller annan 
överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 
mom.,

4) underlåter att fullgöra den skyldighet att 
hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs 
i 9 § 2 mom.,

5) underlåter att fullgöra den reparations-
skyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §, 

6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. 
om användning, fastsättning eller skötsel av 
registreringstecken, registreringsskyltar, för-
flyttningsmärken eller nationalitetsbeteck-
ningar,

7) använder ett i 66 f § avsett provnum-
merintyg eller förflyttningstillstånd i strid 
med paragrafen eller bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den,

8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att 
tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

9) vägrar att visa upp de handlingar som 
avses i 71 § eller att lämna de handlingar 
som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda 
personer tillträde till fordonet eller i 82 § av-
sedda myndigheter eller personer tillträde 
till den plats där den som importerar, tillver-
kar eller säljer fordon, komponenter eller 
separata tekniska enheter tillverkar, lagrar 
eller säljer dem, eller hindrar myndigheterna 
eller personerna i fråga från att ta prov för 
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undersökningar eller få behövliga handling-
ar eller uppgifter om egenskaperna hos eller 
om godkännandet av fordon, komponenter 
eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som 
föreskrivs i 93 c §,

11) utför installations- och reparationsar-
beten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller 
i strid med den begränsning som föreskrivs i 
90 §,

12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndig-
heter eller personer tillträde till den plats där 
system, komponenter eller separata tekniska 
enheter installeras eller repareras,

13) underlåter att fullgöra skyldigheten en-
ligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut 
för försäljning eller sälja komponenter och 
tekniska enheter,

14) bryter mot ett förbud mot första regi-
strering eller försäljning som meddelats med 
stöd av 80 § 1 mom.,

15) försummar att lämna sådan informat-
ion som föreskrivs i en EU-rättsakt som in-
nehåller tekniska krav och hänför sig till de 
rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som 
kan leda till att fordon, komponenter, sepa-
rata tekniska enheter eller utrustning avlägs-
nas från marknaden,

16) underlåter att fullgöra sin anmälnings-
skyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 
81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

17) underlåter att fullgöra den skyldighet 
som ålagts tillverkaren att tillhandahålla 
material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punk-
ten eller material som behövs för verksam-
het enligt 49 §,

18) försummar att tillhandahålla informat-
ion som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller

19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 
mom. att på andra fordon använda den färg-
sättning och de emblem som polisfordon 
och gränsbevakningsväsendets fordon an-
vänder,

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för for-
donsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som 
uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en 
godkänd sakkunnig eller en beviljare av en-
skilda godkännanden information som till 
sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kon-
troller, mätningar eller tester som utförs för 

undersökningar eller få behövliga handling-
ar eller uppgifter om egenskaperna hos eller 
om godkännandet av fordon, komponenter 
eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som 
föreskrivs i 93 c §,

11) utför installations- och reparationsar-
beten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller 
i strid med den begränsning som föreskrivs i 
90 §,

12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndig-
heter eller personer tillträde till den plats där 
system, komponenter eller separata tekniska 
enheter installeras eller repareras,

13) underlåter att fullgöra skyldigheten en-
ligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut 
för försäljning eller sälja komponenter och 
tekniska enheter,

14) bryter mot ett förbud mot första regi-
strering eller försäljning som meddelats med 
stöd av 80 § 1 mom.,

15) försummar att lämna sådan informat-
ion som föreskrivs i en EU-rättsakt som in-
nehåller tekniska krav och hänför sig till de 
rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som 
kan leda till att fordon, komponenter, sepa-
rata tekniska enheter eller utrustning avlägs-
nas från marknaden,

16) underlåter att fullgöra sin anmälnings-
skyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 
81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

17) underlåter att fullgöra den skyldighet 
som ålagts tillverkaren att tillhandahålla 
material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punk-
ten eller material som behövs för verksam-
het enligt 49 §,

18) försummar att tillhandahålla informat-
ion som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller

19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 
mom. att på andra fordon använda den färg-
sättning och de emblem som polisfordon 
och Gränsbevakningsväsendets fordon an-
vänder, ska, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag, 
för fordonsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som 
uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en 
godkänd sakkunnig eller en beviljare av en-
skilda godkännanden information som till 
sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kon-
troller, mätningar eller tester som utförs för 
förfarandet för godkännande av eller för ett 
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förfarandet för godkännande av eller för ett 
förfarande för att från marknaden dra bort 
fordon, komponenter, separata tekniska en-
heter eller utrustning, eller vid tester eller 
bedömningar som utförs för tillsyn över 
produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar den skyldighet med avse-
ende på åtkomst till uppgifter som behövs 
vid reparation och underhåll som föreskrivs 
i Europeiska unionens förordning om tek-
niska krav vilken kompletterar de rättsakter 
som avses i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avse-
ende på användning av reagens i systemet 
för begränsning av utsläpp för fordon då 
fordonet används i trafik som föreskrivs i 
Europeiska unionens förordning om tek-
niska krav vilken kompletterar de rättsakter 
som avses i 30 § 1 mom., eller

3) bryter mot det förbud att använda an-
ordningar som begränsar funktionen av ut-
släppsbegränsande system eller mot det för-
bud att ändra utsläppsbegränsande system i 
strid med bestämmelserna om överens-
stämmelse som föreskrivs i Europeiska un-
ionens förordning om tekniska krav vilken 
kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 
mom.

En förare kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 40 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
skyldigheten enligt 66 a § 2 mom. att med-
föra handlingar vid framförande av ett mo-
tordrivet fordon.

En förare, ägare eller varaktig innehavare 
av ett fordon kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 70 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot be-
stämmelserna om motordrivna fordons eller 
släpfordons konstruktion, utrustning eller 
skick i 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom. En 
mopedist eller en ägare eller varaktig inne-
havare av en moped kan påföras en avgift 
för trafikförseelse på 40 euro för en förse-
else som avses i detta moment.

En förare kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 70 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet använder ett 
obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i 
strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom i 

förfarande för att från marknaden dra bort 
fordon, komponenter, separata tekniska en-
heter eller utrustning, eller vid tester eller 
bedömningar som utförs för tillsyn över 
produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar den skyldighet med avse-
ende på åtkomst till uppgifter som behövs 
vid reparation och underhåll som föreskrivs 
i Europeiska unionens förordning om tek-
niska krav vilken kompletterar de rättsakter 
som avses i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avse-
ende på användning av reagens i systemet 
för begränsning av utsläpp för fordon då 
fordonet används i trafik som föreskrivs i 
Europeiska unionens förordning om tek-
niska krav vilken kompletterar de rättsakter 
som avses i 30 § 1 mom., eller

3) bryter mot det förbud att använda an-
ordningar som begränsar funktionen av ut-
släppsbegränsande system eller mot det för-
bud att ändra utsläppsbegränsande system i 
strid med bestämmelserna om överens-
stämmelse som föreskrivs i Europeiska un-
ionens förordning om tekniska krav vilken 
kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 
mom.

En förare kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 40 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
skyldigheten enligt 66 a § 2 mom. att med-
föra handlingar vid framförande av ett mo-
tordrivet fordon.

En förare, ägare eller varaktig innehavare 
av ett fordon kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 70 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet bryter mot be-
stämmelserna om motordrivna fordons eller 
släpfordons konstruktion, utrustning eller 
skick i 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom. En 
mopedist eller en ägare eller varaktig inne-
havare av en moped kan påföras en avgift 
för trafikförseelse på 40 euro för en förse-
else som avses i detta moment.

En förare kan påföras en avgift för trafik-
förseelse på 70 euro, om han eller hon upp-
såtligen eller av oaktsamhet använder ett 
obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i 
strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom. i 
fordonslagen.  
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fordonslagen.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet be-
gången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. 
göra en anmälan av ett fordons sådana regis-
teruppgifter som gäller något annat än an-
vändning av fordonet i trafik kan ägaren el-
ler innehavaren av fordonet påföras en av-
gift för trafikförseelse på 70 euro.

Bestämmelser om påförande, delgivning 
och verkställighet av avgifter för trafikför-
seelser finns i vägtrafiklagen ( / ).

Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i 
fråga om anmälan, förundersökning, åtal 
och straff, om sådan tilläggsskatt som avses 
i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) 
kan påföras för samma gärning. Myndighet-
en ska då göra en anmälan om användning-
en av fordonet till Trafiksäkerhetsverket.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet be-
gången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. 
göra en anmälan av ett fordons sådana regis-
teruppgifter som gäller något annat än an-
vändning av fordonet i trafik kan ägaren el-
ler innehavaren av fordonet föreläggas en 
ordningsbot på 70 euro.

Bestämmelser om påförande, delgivning 
och verkställighet av en avgift för trafikför-
seelse finns i vägtrafiklagen (  /  ).

Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i 
fråga om anmälan, förundersökning, åtal 
och straff, om sådan tilläggsskatt som avses 
i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) 
kan påföras för samma gärning. Myndighet-
en ska då göra en anmälan om användning-
en av fordonet till Transport- och kommuni-
kationsverket.

98 § 

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om godkän-
nande eller besiktning av ett fordon som har 
fattats av ett besiktningsställe får begäras 
hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning eller som verket annars meddelat med 
stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ett beslut som polisen, Tullen 
eller gränsbevakningsväsendet meddelat 
med stöd av denna lag får också överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som 
gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av 
godkännande enligt 50 §, återkallande av 
provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande 
av tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80—82 
§, återkallande av typgodkännande enligt 86 
a § samt återkallande av tillstånd enligt 92 § 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen. Över 
andra beslut av förvaltningsdomstolen får 

98 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om godkän-
nande eller besiktning av ett fordon som har 
fattats av ett besiktningsställe får begäras 
hos Transport- och kommunikationsverket
på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Transport- och kommuni-
kationsverket fattat med anledning av en be-
gäran om omprövning eller som verket an-
nars meddelat med stöd av denna lag får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden (   /   ). Ett 
beslut som polisen, Tullen eller Gränsbe-
vakningsväsendet meddelat med stöd av 
denna lag får också överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som 
gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av 
godkännande enligt 50 §, återkallande av 
provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande 
av tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80—82 
§, återkallande av typgodkännande enligt 86 
a § samt återkallande av tillstånd enligt 92 § 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden. Över andra beslut av förvaltnings-
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besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av 
denna lag ska iakttas trots ändringssökande, 
om inte den myndighet där ändring sökts 
bestämmer något annat.

domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av 
denna lag ska iakttas trots ändringssökande, 
om inte den myndighet där ändring sökts 
bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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8.

Lag

om ändring av fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30—33, 36, 

46–49, 52, 53, 56—59, 61 och 63 §,
sådana de lyder 7, 15, 16, 25 och 33 i lag 1327/2009, 8 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 

1327/2009 och 1065/2014, 11 § delvis ändrad i lagarna 1236/2004, 1401/2010 och 1317/2011, 
18 § delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/ 2009, 19 och 23 § delvis ändrade i lag 
1327/2009, 21 § i lagarna 1317/2011 och (   /    ), 26, 30, 31 och 32 § delvis ändrade i lag 
1327/2009, 36 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1065/2014, 46 § delvis ändrad i lagar-
na 1327/2009 och 1317/2011, 47 § delvis ändrad i lagarna 235/2007, 1327/2009 och 
1317/2011, 48 och 49 § i lag 937/2015, 52 § delvis ändrad i lagarna 611/2005, 1327/2009 och 
801/2016, 53 § i lagarna 972/2012 och 385/2014, 56 § delvis ändrad i lagarna 972/2012 och  (   
/    ), 57 § i lagarna 1327/2009 och 726/2017, 58 § i lagarna 1317/2011 och 1482/2015, 59 §
delvis ändrad i lag 1317/2011, 61 § delvis ändrad i lag 972/2012 samt 63 § i lagarna 
1327/2009 och (    /   ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

7 § 

Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra 
skattskyldigheten på en annan person. Ett 
sådant avtal ska upprättas skriftligt på en 
blankett som fastställts av Trafiksäkerhets-
verket. Den som övertar skattskyldigheten 
svarar för skatten enligt de grunder som gäl-
ler för den som ursprungligen var skattskyl-
dig. Om det är uppenbart att överföring av 
skattskyldighet har skett i syfte att undgå 
skattebetalning, kan skatten debiteras som 
om överföringen inte hade skett.

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor 
som det bestämmer godkänna eller förkasta 
överföring av skattskyldighet. Om den som 
övertagit skattskyldigheten inte betalar skat-
ten på föreskrivet sätt, kan Trafiksäkerhets-
verket bestämma att den som överfört skatt-
skyldigheten och den som övertagit skatt-
skyldigheten solidariskt ska svara för skat-

7 §

Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra 
skattskyldigheten på en annan person. Ett 
sådant avtal ska upprättas skriftligt på en 
blankett som fastställts av Transport- och 
kommunikationsverket. Den som övertar 
skattskyldigheten svarar för skatten enligt de 
grunder som gäller för den som ursprunglig-
en var skattskyldig. Om det är uppenbart att 
överföring av skattskyldighet har skett i 
syfte att undgå skattebetalning, kan skatten 
debiteras som om överföringen inte hade 
skett.

Transport- och kommunikationsverket kan 
på de villkor som det bestämmer godkänna 
eller förkasta överföring av skattskyldighet. 
Om den som övertagit skattskyldigheten inte 
betalar skatten på föreskrivet sätt, kan 
Transport- och kommunikationsverket be-
stämma att den som överfört skattskyldig-
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ten. heten och den som övertagit skattskyldig-
heten solidariskt ska svara för skatten.

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder
1) den dag ett fordon första gången regi-

streras eller omregistreras eller påställs,
2) dagen efter att ett i registret infört for-

dons ägar- eller innehavaruppgifter ändras 
så att skatten skall påföras en ny skattskyl-
dig,

3) den dag ett skattefritt fordon ändrings-
registreras eller ändringsbesiktigas som 
skattepliktigt eller

4) dagen efter den dag förutsättningarna 
för skattebefrielse upphörde.

Om tidpunkten för skattskyldighetens be-
gynnande inte kan utredas i sådana fall som 
avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens 
begynnande fastställas enligt uppskattning 
till tidigast 12 månader före den dag då Tra-
fiksäkerhetsverket fick kännedom om att 
fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 
2 mom. 

Skattskyldigheten upphör den dag
1) i registret antecknas att fordonet av-

ställs eller avregistreras slutligt,
2) uppgifterna om fordonets ägare eller 

innehavare ändras så att skatt skall påföras 
en ny skattskyldig,

3) ett skattepliktigt fordon ändringsregi-
streras eller ändringsbesiktigas som skatte-
fritt eller

4) förutsättningar för skattebefrielse upp-
kommer.

Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punk-
ten den dag då registreringsskyltarn4 åter-
ställs infaller före dagen då i registret an-
tecknas att fordonet avställs eller avregistre-
ras slutligt, upphör skatteperioden den dag 
då registreringsskyltarna återställs. 

En förutsättning för skattskyldighetens 
upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 
4 punkterna är att det har gjorts en registre-
ringsanmälan om grunden för skattskyldig-
hetens upphörande enligt bestämmelser som 
utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det 
på ett tillförlitligt sätt kan visas att grunden 
för skattskyldighetens upphörande har upp-

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder
1) den dag ett fordon första gången regi-

streras eller omregistreras eller påställs,
2) dagen efter att ett i registret infört for-

dons ägar- eller innehavaruppgifter ändras 
så att skatten ska påföras en ny skattskyldig,

3) den dag ett skattefritt fordon ändrings-
registreras eller ändringsbesiktigas som 
skattepliktigt eller

4) dagen efter den dag förutsättningarna 
för skattebefrielse upphörde.

Om tidpunkten för skattskyldighetens be-
gynnande inte kan utredas i sådana fall som 
avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens 
begynnande fastställas enligt uppskattning 
till tidigast 12 månader före den dag då 
Transport- och kommunikationsverket fick 
kännedom om att fordonet använts på det
sätt som avses i 5 § 2 mom.

Skattskyldigheten upphör den dag
1) i registret antecknas att fordonet av-

ställs eller avregistreras slutligt,
2) uppgifterna om fordonets ägare eller 

innehavare ändras så att skatt ska påföras en 
ny skattskyldig,

3) ett skattepliktigt fordon ändringsregi-
streras eller ändringsbesiktigas som skatte-
fritt, eller

4) förutsättningar för skattebefrielse upp-
kommer.

Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punk-
ten den dag då registreringsskyltarna åter-
ställs infaller före dagen då i registret an-
tecknas att fordonet avställs eller avregistre-
ras slutligt, upphör skatteperioden den dag 
då registreringsskyltarna återställs.

En förutsättning för skattskyldighetens 
upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och 
4 punkten är att det har gjorts en registre-
ringsanmälan om grunden för skattskyldig-
hetens upphörande enligt bestämmelser som 
utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det 
på ett tillförlitligt sätt kan visas att grunden 
för skattskyldighetens upphörande har upp-
stått vid en tidigare tidpunkt än den då an-
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stått vid en tidigare tidpunkt än den då an-
mälan gjordes, kan skattskyldigheten anses 
ha upphört vid den tidpunkten. Om fordo-
nets föregående ägare har överlåtit fordonet 
till en okänd, upphör skattskyldigheten dock 
den dag då Trafiksäkerhetsverket har fått 
anmälan och en sådan redogörelse för över-
låtelsen som verket anser vara tillförlitlig. 

Överlåtaren svarar för skatten för överlå-
telsedagen, och innehavaren svarar för skat-
ten för den sista dag som han är fordonets 
innehavare.

mälan gjordes, kan skattskyldigheten anses 
ha upphört vid den tidpunkten. Om fordo-
nets föregående ägare har överlåtit fordonet 
till en okänd, upphör skattskyldigheten dock 
den dag då Transport- och kommunikations-
verket har fått anmälan och en sådan redogö-
relse för överlåtelsen som verket anser vara 
tillförlitlig.
Överlåtaren svarar för skatten för överlåtel-
sedagen, och innehavaren svarar för skatten 
för den sista dag som han är fordonets inne-
havare.

11 §

Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla 
eller annat bränsle än motorbensin påförs 
drivkraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per 
dag är

1) för personbilar (kategorierna M1 och 
M1G) och bilar avsedda för två ändamål 
(kategori N1), samt för fordon vars använd-
ningssyfte på grund av obesiktigade änd-
ringar närmast motsvarar användningssyftet 
för personbilar 5,5 cent för varje påbörjat 
hundratal kilogram totalmassa,

2) med avvikelse från bestämmelserna i 1 
punkten per dag för varje påbörjat hundratal 
kilogram totalmassa dock

a) 1,5 cent om fordonets drivkraft är el,
b) 0,5 cent om fordonets drivkraft är el 

och motorbensin,
c) 4,9 cent om fordonets drivkraft är el och 

dieselolja,
d) 3,1 cent om fordonets drivkraft är 

bränsle som består av metan,
3) för paketbilar (kategorierna N1 och 

N1G), husbilar (kategori M1) och servicebi-
lar (kategorierna M1, N1, N2, N3, M1G, 
N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje på-
börjat hundratal kilogram totalmassa,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) med vilka inte används släpvagn 
0,6 cent för varje påbörjat hundratal kilo-
gram totalmassa upp till en totalmassa om 
12 000 kilogram och 1,3 cent för varje på-
börjat hundratal kilogram totalmassa som 
överstiger denna massa, om fordonet har två 

11 §

Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla 
eller annat bränsle än motorbensin påförs 
drivkraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per 
dag är

1) för personbilar (kategorierna M1 och 
M1G) och bilar avsedda för två ändamål 
(kategori N1), samt för fordon vars använd-
ningssyfte på grund av obesiktigade änd-
ringar närmast motsvarar användningssyftet 
för personbilar 5,5 cent för varje påbörjat 
hundratal kilogram totalmassa,

2) med avvikelse från bestämmelserna i 1 
punkten per dag för varje påbörjat hundratal 
kilogram totalmassa dock
a) 1,5 cent om fordonets drivkraft är el,

b) 0,5 cent om fordonets drivkraft är el 
och motorbensin,

c) 4,9 cent om fordonets drivkraft är el och 
dieselolja,

d) 3,1 cent om fordonets drivkraft är 
bränsle som består av metan,

3) för paketbilar (kategorierna N1 och 
N1G), husbilar (kategori M1) och servicebi-
lar (kategorierna M1, N1, N2, N3, M1G, 
N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje på-
börjat hundratal kilogram totalmassa,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) med vilka inte används släpvagn 
0,6 cent för varje påbörjat hundratal kilo-
gram totalmassa upp till en totalmassa om 
12 000 kilogram och 1,3 cent för varje på-
börjat hundratal kilogram totalmassa som 
överstiger denna massa, om fordonet har två 
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axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat 
hundratal kilogram totalmassa om fordonet 
har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra 
axlar och 0,6 cent om fordonet har fem eller 
flera axlar,

5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) som är utrustade för och används 
för dragning av påhängsvagn 2,2 cent för 
varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa 
om fordonet har två axlar, 1,3 cent om for-
donet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har 
fyra axlar och 1,0 cent om fordonet har fem 
eller flera axlar,

6) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) som är utrustade och används för 
dragning av egentlig släpvagn eller släp-
kärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal 
kilogram totalmassa om fordonet har två ax-
lar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 
cent om fordonet har fyra axlar och 1,2 cent 
om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i regist-
ret som specialbilar är densamma som skat-
ten för till axelantalet motsvarande fordon i 
kategori M eller N. För en specialbil fast-
ställs fordonskategorin närmare enligt de 
fordonsklassificeringsbestämmelser som 
skulle tillämpas, om fordonets registrerings-
kategori ändrades vid skatteperiodens in-
gång. Som bil avsedd för två ändamål anses 
ett fordon i kategori N1 som utöver förarsä-
tet och sätena bredvid detta är utrustat med 
andra säten eller anordningar för fastgö-
rande av säten, med undantag av sådana sä-
ten som är avsedda för tillfälligt bruk och 
som avses i 24 § i bilskattelagen 
(1482/1994) eller sådana säten som i enlig-
het med de vägtrafikbestämmelser som 
gällde före den 30 september 1998 har god-
känts för paketbil. 

En lastbil som är utrustad för dragning av 
släpvagn anses användas för dragning av 
släpvagn, om inte annat anmäls. Om en last-
bil som är utrustad för dragning av släpvagn 
inte används för dragning av släpvagn, ska 
fordonets ägare eller innehavare anmäla 
detta i samband med lastbilens första regi-
strering eller omregistrering samt i samband 
med påställning eller innan användningen av 
släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska 
det på förhand anmälas om en lastbil, för 
vilken gjorts anmälan om upphörande av 

axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat 
hundratal kilogram totalmassa om fordonet 
har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra 
axlar och 0,6 cent om fordonet har fem eller 
flera axlar,

5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) som är utrustade för och används 
för dragning av påhängsvagn 2,2 cent för 
varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa 
om fordonet har två axlar, 1,3 cent om for-
donet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har 
fyra axlar och 1,0 cent om fordonet har fem 
eller flera axlar,

6) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G 
och N3G) som är utrustade och används för 
dragning av egentlig släpvagn eller släp-
kärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal 
kilogram totalmassa om fordonet har två ax-
lar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 
cent om fordonet har fyra axlar och 1,2 cent 
om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i regist-
ret som specialbilar är densamma som skat-
ten för till axelantalet motsvarande fordon i 
kategori M eller N. För en specialbil fast-
ställs fordonskategorin närmare enligt de 
fordonsklassificeringsbestämmelser som 
skulle tillämpas, om fordonets registrerings-
kategori ändrades vid skatteperiodens in-
gång. Som bil avsedd för två ändamål anses 
ett fordon i kategori N1 som utöver förarsä-
tet och sätena bredvid detta är utrustat med 
andra säten eller anordningar för fastgö-
rande av säten, med undantag av sådana sä-
ten som är avsedda för tillfälligt bruk och 
som avses i 24 § i bilskattelagen 
(1482/1994) eller sådana säten som i enlig-
het med de vägtrafikbestämmelser som 
gällde före den 30 september 1998 har god-
känts för paketbil. 

En lastbil som är utrustad för dragning av 
släpvagn anses användas för dragning av 
släpvagn, om inte annat anmäls. Om en last-
bil som är utrustad för dragning av släpvagn 
inte används för dragning av släpvagn, ska 
fordonets ägare eller innehavare anmäla 
detta i samband med lastbilens första regi-
strering eller omregistrering samt i samband 
med påställning eller innan användningen av 
släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska 
det på förhand anmälas om en lastbil, för 
vilken gjorts anmälan om upphörande av
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användning av släpvagn, börjar användas för 
dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på 
fastställd blankett vid ett besiktningsställe 
som utför registrering eller till Trafiksäker-
hetsverket. 

användning av släpvagn, börjar användas för 
dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på 
fastställd blankett vid ett besiktningsställe 
som utför registrering eller till Transport-
och kommunikationsverket.

15 § 

Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när 
skatteperioden har börjat eller när en sådan 
ändring av fordonets beskaffenhet som på-
verkar beskattningen eller någon annan 
uppgift som behövs för beskattningen har 
antecknats i registret eller på annat sätt 
kommit till Trafiksäkerhetsverkets känne-
dom. Debiteringen verkställs utan att den 
skattskyldige blir hörd.

15 §

Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när 
skatteperioden har börjat eller när en sådan 
ändring av fordonets beskaffenhet som på-
verkar beskattningen eller någon annan 
uppgift som behövs för beskattningen har 
antecknats i registret eller på annat sätt 
kommit till Transport- och kommunikat-
ionsverkets kännedom. Debiteringen verk-
ställs utan att den skattskyldige blir hörd.

16 § 

Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för 
skatten

Om den som överlåtit fordonet har för-
summat att göra registreringsanmälan och 
överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har de-
biterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i 
första hand såsom åtagen skatt hos den mot-
tagare som har registrerat fordonet i sitt 
namn. På beloppet av den åtagna skatten till-
lämpas då inte bestämmelserna i 62 § om 
det minsta belopp som påförs. Debiteringen 
verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om 
mottagaren meddelar Trafiksäkerhetsverket
att han inte åtar sig att svara för skatten, 
återtas debiteringen. Skatten uppbärs däref-
ter hos överlåtaren och mottagaren utgående 
från den tid fordonet varit i överlåtarens re-
spektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats 
senast på förfallodagen, kan Trafiksäker-
hetsverket debitera skatten hos den som 
överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock ef-
ter debiteringen genom anmälan till Trafik-
säkerhetsverket åta sig att svara för skatten.

16 §

Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för 
skatten

Om den som överlåtit fordonet har för-
summat att göra registreringsanmälan och 
överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har de-
biterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i 
första hand såsom åtagen skatt hos den mot-
tagare som har registrerat fordonet i sitt 
namn. På beloppet av den åtagna skatten till-
lämpas då inte bestämmelserna i 62 § om 
det minsta belopp som påförs. Debiteringen 
verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om 
mottagaren meddelar Transport- och kom-
munikationsverket att han inte åtar sig att 
svara för skatten, återtas debiteringen. Skat-
ten uppbärs därefter hos överlåtaren och 
mottagaren utgående från den tid fordonet 
varit i överlåtarens respektive mottagarens 
ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats 
senast på förfallodagen, kan Transport- och 
kommunikationsverket debitera skatten hos 
den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan 
dock efter debiteringen genom anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket åta 
sig att svara för skatten.
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18 §

Betalning av skatt i rater och tillägg för be-
talningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av 
Trafiksäkerhetsverket på den skattskyldiges 
begäran före den första förfallodagen i en 
skatteperiod delas upp för betalning i två el-
ler fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs 
då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. 
Betalningssättet tillämpas tills den skatt-
skyldige begär ändring av betalningssättet. 
Begäran ska framställas före skatteperiodens 
början. 

Om en i registret antecknad ny skattskyl-
dig i samband med att hans skattskyldighet 
börjar betalar en del av den i debetsedeln 
angivna skatten som är uppdelad på rater, 
anses han ha gjort en sådan begäran som av-
ses i 1 mom.

Skatt som skall debiteras med anledning 
av debiteringsrättelse eller efterbeskattning, 
som tilläggsskatt eller med anledning av be-
slut på ändringsansökan uppbärs i en rat. 

18 §

Betalning av skatt i rater och tillägg för be-
talningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av 
Transport- och kommunikationsverket på 
den skattskyldiges begäran före den första 
förfallodagen i en skatteperiod delas upp för 
betalning i två eller fyra rater. Till beloppet 
av varje rat läggs då ett betalningssättstil-
lägg på 3 euro per rat. Betalningssättet till-
lämpas tills den skattskyldige begär ändring 
av betalningssättet. Begäran ska framställas 
före skatteperiodens början.

Om en i registret antecknad ny skattskyl-
dig i samband med att hans skattskyldighet 
börjar betalar en del av den i debetsedeln 
angivna skatten som är uppdelad på rater, 
anses han ha gjort en sådan begäran som av-
ses i 1 mom.

Skatt som ska debiteras med anledning av 
debiteringsrättelse eller efterbeskattning, 
som tilläggsskatt eller med anledning av be-
slut på ändringsansökan uppbärs i en rat.

19 §

Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den 
tid då fordonet

1) är anmält till polisen som tillgripet,
2) är beslagtaget eller annars omhänderta-

get av polisen eller den myndighet som 
handhar bilskatten,

3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens 
besittning,

4) omhändertagits som skrotfordon av 
kommunen eller

5) intygats vara förstört eller nedskrotat.
I fall som avses i 1 mom. rättas debite-

ringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, 
om Trafiksäkerhetsverket känner till grun-
den för rättelsen. Betald skatt återbärs till 
den skattskyldige på det sätt som föreskrivs 
i 32 §.)

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras 
skatten från den dag då den i 1 mom. av-
sedda grunden upphörde. Om skatteperioden 
ännu inte har upphört, uppbärs skatten för 

19 §

Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den 
tid då fordonet

1) är anmält till polisen som tillgripet,
2) är beslagtaget eller annars omhänderta-

get av polisen eller den myndighet som 
handhar bilskatten,

3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens 
besittning,

4) omhändertagits som skrotfordon av 
kommunen, eller

5) intygats vara förstört eller nedskrotat.
I fall som avses i 1 mom. rättas debite-

ringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, 
om Transport- och kommunikationsverket
känner till grunden för rättelsen. Betald skatt 
återbärs till den skattskyldige på det sätt 
som föreskrivs i 32 §. 

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras 
skatten från den dag då den i 1 mom. av-
sedda grunden upphörde. Om skatteperioden 
ännu inte har upphört, uppbärs skatten för 
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den återstående tiden av skatteperioden. den återstående tiden av skatteperioden.

21 § 

Sändning av debetsedel och annat med-
delande eller beslut

Trafiksäkerhetsverket sänder debetsedel, 
annat meddelande och beslut under den 
adress som finns antecknad i fordonsregist-
ret. Andra än enskilda kan skriftligen an-
mäla adressen för fakturering av fordons-
skatt till Trafiksäkerhetsverket. Om inte an-
nat visas, anses delgivningen av en handling 
ha skett den sjunde dagen efter det att verket 
har lämnat handlingen till befordran av pos-
ten eller någon annan avtalspartner som 
handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som av-
ses i 1 mom. kan på den skattskyldiges be-
gäran också sändas till en elektronisk faktu-
reringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon 
debetsedel, ska han begära en sådan av Tra-
fiksäkerhetsverket så att skatten kan betalas 
på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att motta-
garens adress är oriktig, kan handlingen 
sändas som bevislig delgivning.

21 §

Sändning av debetsedel och annat med-
delande eller beslut

Transport- och kommunikationsverket
sänder debetsedel, annat meddelande och 
beslut under den adress som finns antecknad 
i trafik- och transportregistret. Andra än en-
skilda kan skriftligen anmäla adressen för 
fakturering av fordonsskatt till Transport-
och kommunikationsverket. Om inte annat 
visas, anses delgivningen av en handling ha 
skett den sjunde dagen efter det att verket 
har lämnat handlingen till befordran av pos-
ten eller någon annan avtalspartner som 
handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som av-
ses i 1 mom. kan på den skattskyldiges be-
gäran också sändas till en elektronisk faktu-
reringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon 
debetsedel, ska han begära en sådan av 
Transport- och kommunikationsverket så att 
skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att motta-
garens adress är oriktig, kan handlingen 
sändas som bevislig delgivning.

23 §

Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar 
har förflutit från skatteperiodens början eller 
från beskattningsbeslutet, beroende på vil-
ken av dessa tidpunkter som infaller senare. 
Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 
mom. kan Trafiksäkerhetsverket fastställa 
även någon annan dag. 

Skatt som skall betalas i mer än en rat för-
faller till betalning med tre eller sex måna-
ders intervall från förfallodagen för den 
första raten på det sätt som anges i debetse-
deln.

23 §

Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar 
har förflutit från skatteperiodens början eller 
från beskattningsbeslutet, beroende på vil-
ken av dessa tidpunkter som infaller senare. 
Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 
mom. kan Transport- och kommunikations-
verket fastställa även någon annan dag.

Skatt som ska betalas i mer än en rat för-
faller till betalning med tre eller sex måna-
ders intervall från förfallodagen för den 
första raten på det sätt som anges i debetse-
deln.

25 § 25 §
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Betalningspåminnelse

Trafiksäkerhetsverket kan sända den av-
giftsskyldige en betalningspåminnelse om 
skatt som har förfallit till betalning. Betal-
ningspåminnelse sänds dock inte, om det 
finns särskilda skäl för att avstå från att 
sända den.

Betalningspåminnelse

Transport- och kommunikationsverket kan 
sända den avgiftsskyldige en betalningspå-
minnelse om skatt som har förfallit till be-
talning. Betalningspåminnelse sänds dock 
inte, om det finns särskilda skäl för att avstå 
från att sända den.

26 §

Periodisering av skatteuppbörden

Trafiksäkerhetsverket kan som periodbe-
skattad godkänna en skattskyldig som dagli-
gen under 12 månader i genomsnitt bedöms 
svara för skatten för minst 50 fordon. Som 
periodbeskattad kan av särskilda skäl god-
kännas även en skattskyldig som svarar för 
ett mindre antal fordon än detta. 

Till en skattskyldig som godkänts som pe-
riodbeskattad sänds efter utgången av be-
skattningsperioden en sammanställning av 
debetsedlarna för de fordon för vilka den pe-
riodbeskattade har varit skattskyldig under 
perioden. Skatten uppbärs per dag för de 
fordon som under perioden har varit införda 
i registret.

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor 
som det bestämmer avtala med en periodbe-
skattad om

1) uppgifter i debetsedeln,
2) skattens förfallodag,
3) beskattningsperiodens längd,
4) säkerhet för tryggande av skattefordran,
5) minimibeloppet för den skatt som ska 

debiteras, och
6) andra frågor som är nödvändiga vid 

verkställandet av periodbeskattningen.
Om en periodbeskattad inte iakttar avtals-

villkoren eller om avtalsförutsättningarna på 
annat sätt upphör, kan Trafiksäkerhetsverket
häva avtalet utan att höra den skattskyldige. 
Efter det att avtalet har hävts debiteras for-
donsskatten fordonsvis på det sätt som före-
skrivs i denna lag. 

26 §

Periodisering av skatteuppbörden

Transport- och kommunikationsverket kan 
som periodbeskattad godkänna en skattskyl-
dig som dagligen under 12 månader i ge-
nomsnitt bedöms svara för skatten för minst 
50 fordon. Som periodbeskattad kan av sär-
skilda skäl godkännas även en skattskyldig 
som svarar för ett mindre antal fordon än 
detta.

Till en skattskyldig som godkänts som pe-
riodbeskattad sänds efter utgången av be-
skattningsperioden en sammanställning av 
debetsedlarna för de fordon för vilka den pe-
riodbeskattade har varit skattskyldig under 
perioden. Skatten uppbärs per dag för de 
fordon som under perioden har varit införda 
i registret.

Transport- och kommunikationsverket kan 
på de villkor som det bestämmer avtala med 
en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,
2) skattens förfallodag,
3) beskattningsperiodens längd,
4) säkerhet för tryggande av skattefordran,
5) minimibeloppet för den skatt som ska 

debiteras, och
6) andra frågor som är nödvändiga vid 

verkställandet av periodbeskattningen.
Om en periodbeskattad inte iakttar avtals-

villkoren eller om avtalsförutsättningarna på 
annat sätt upphör, kan Transport- och kom-
munikationsverket häva avtalet utan att höra 
den skattskyldige. Efter det att avtalet har 
hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på 
det sätt som föreskrivs i denna lag.

30 § 30 §

RP 61/2018 rd



950

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat fordons-
skatt av misstag har rätt att hos Trafiksäker-
hetsverket ansöka om att återfå det betalda 
beloppet. Som misstag betraktas inte att 
skatt har betalats för att undvika att använd-
ningen av fordonet förhindras eller under 
omständigheter där detta syfte kan anses 
vara uppenbart. 

Om två eller flera har betalt fordonsskatt 
för ett och samma fordon, återbärs den 
grundlöst betalda skatten på ansökan till den 
som inte är skattskyldig.

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat fordons-
skatt av misstag har rätt att hos Transport-
och kommunikationsverket ansöka om att 
återfå det betalda beloppet. Som misstag be-
traktas inte att skatt har betalats för att und-
vika att användningen av fordonet förhind-
ras eller under omständigheter där detta 
syfte kan anses vara uppenbart. 

Om två eller flera har betalt fordonsskatt 
för ett och samma fordon, återbärs den 
grundlöst betalda skatten på ansökan till den 
som inte är skattskyldig.

31 §

Överföring av skatteåterbäring

Om Trafiksäkerhetsverket ska både åter-
bära skatt till en skattskyldig och debitera 
denne, överför verket utan att höra den 
skattskyldige återbäringen för att användas 
som betalning för skatten. Överföring kan 
göras även om den skatt för vars betalning 
återbäringen överförs inte har förfallit till 
betalning. Om det inte finns någon skatt att 
debitera, överförs återbäringen i väntan på 
följande debitering. 

På överförd skatteåterbäring tillämpas be-
stämmelserna i 32 §.

Besked om att återbäringsbelopp har över-
förts för att användas som betalning för skatt 
skall ges den skattskyldige i följande debet-
sedel.

31 §

Överföring av skatteåterbäring

Om Transport- och kommunikationsverket
ska både återbära skatt till en skattskyldig 
och debitera denne, överför verket utan att 
höra den skattskyldige återbäringen för att 
användas som betalning för skatten. Överfö-
ring kan göras även om den skatt för vars 
betalning återbäringen överförs inte har för-
fallit till betalning. Om det inte finns någon 
skatt att debitera, överförs återbäringen i 
väntan på följande debitering. 

På överförd skatteåterbäring tillämpas be-
stämmelserna i 32 §.

Besked om att återbäringsbelopp har över-
förts för att användas som betalning för skatt 
ska ges den skattskyldige i följande debetse-
del

32 §

Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av 
mottagaren angivet bankkonto eller genom 
betalningsanvisning, om inte återbäringen
har använts på det sätt som anges i 31 eller 
33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts 
inom 12 månader efter det att återbärings-
grunden har uppstått, betalas skatteåterbä-
ringen utan särskild ansökan om skatten har 
betalats av den skattskyldige. Har någon an-
nan än den skattskyldige betalat den skatt 

32 §

Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av 
mottagaren angivet bankkonto eller genom 
betalningsanvisning, om inte återbäringen 
har använts på det sätt som anges i 31 eller 
33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts 
inom 12 månader efter det att återbärings-
grunden har uppstått, betalas skatteåterbä-
ringen utan särskild ansökan om skatten har 
betalats av den skattskyldige. Har någon an-
nan än den skattskyldige betalat den skatt 
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som ska återbäras, ska betalaren skriftligen 
ansöka om skatteåterbäring hos Trafiksäker-
hetsverket. 

som ska återbäras, ska betalaren skriftligen 
ansöka om skatteåterbäring hos Transport-
och kommunikationsverket.

33 § 

Kvittning

Om de förutsättningar för användning av 
återbäring som anges i lagen om skatteupp-
börd är uppfyllda och kvittning kan anses 
vara ändamålsenlig, kan kvittning verkstäl-
las mellan skatter som uppbärs av Trafiksä-
kerhetsverket och skatter som uppbärs av 
någon annan myndighet. På kvittningsförfa-
randet tillämpas bestämmelserna om an-
vändning av återbäring i lagen om skatte-
uppbörd.

33 §

Kvittning

Om de förutsättningar för användning av 
återbäring som anges i lagen om skatteupp-
börd är uppfyllda och kvittning kan anses 
vara ändamålsenlig, kan kvittning verkstäl-
las mellan skatter som uppbärs av Trans-
port- och kommunikationsverket och skatter 
som uppbärs av någon annan myndighet. På 
kvittningsförfarandet tillämpas bestämmel-
serna om användning av återbäring i lagen 
om skatteuppbörd.

36 §

Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval 
av handikapp ska göras skriftligt hos Trafik-
säkerhetsverket. 

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges 
och den handikappade personens namn, 
adress och personbeteckning samt fordonets 
registreringstecken och motiven till ansö-
kan. Trafiksäkerhetsverket kan kräva att få 
de handlingar som ansökan om skattebefri-
else grundar sig på för påseende under be-
handlingen av ansökan eller efter det att 
skattebefrielse beviljats. 

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, 
om Trafiksäkerhetsverket känner till grun-
den för skattebefrielsen.

36 §

Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval 
av handikapp ska göras skriftligt hos Trans-
port- och kommunikationsverket.

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges 
och den handikappade personens namn, 
adress och personbeteckning samt fordonets 
registreringstecken och motiven till ansö-
kan. Transport- och kommunikationsverket
kan kräva att få de handlingar som ansökan 
om skattebefrielse grundar sig på för påse-
ende under behandlingen av ansökan eller 
efter det att skattebefrielse beviljats.

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, 
om Transport- och kommunikationsverket
känner till grunden för skattebefrielsen.

46 §

Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller de-
biterats till för lågt belopp, eller har återbu-
rits till en skattskyldig utan grund eller till 
ett alltför stort belopp, kan beskattningen 
rättas inom tre år efter utgången av den skat-
teperiod då skatten debiterades eller borde 
ha debiterats eller då beslutet om skatteåter-

46 §

Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller de-
biterats till för lågt belopp, eller har återbu-
rits till en skattskyldig utan grund eller till 
ett alltför stort belopp, kan beskattningen 
rättas inom tre år efter utgången av den skat-
teperiod då skatten debiterades eller borde 
ha debiterats eller då beslutet om skatteåter-
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bäring fattades. 
Utan hinder av den tid som föreskrivs i 1 

mom. kan Trafiksäkerhetsverkets beslut som 
gäller ändring av beskattning rättas inom 60 
dagar räknat från den dag då den som har 
rätt att söka ändring fick kännedom om ver-
kets beslut. 

bäring fattades.
Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. kan 

Transport- och kommunikationsverkets be-
slut som gäller ändring av beskattning rättas 
inom 60 dagar räknat från den dag då den 
som har rätt att söka ändring fick kännedom 
om verkets beslut.

47 §

Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats 
obeskattat eller skatt har återburits utan 
grund med anledning av att anmälan eller 
annan uppgift eller handling inte har lämnats 
in eller är bristfällig eller oriktig, påför Tra-
fiksäkerhetsverket den odebiterade eller 
återburna skatten för betalning. 

Om skattebeloppet skall beräknas på ett 
fordon som inte är infört i registret eller som 
anmälts som avställt, skall skatten på basis 
av de omständigheter som är kända upp-
skattas till det belopp som sannolikt skulle 
betalas för ett registrerat fordon av motsva-
rande slag. Skatten kan alltid påföras åt-
minstone på basis av de uppgifter som an-
tecknats om fordonet då det senast var infört 
i registret. 

Innan efterbeskattning verkställas ska den 
skattskyldige beredas tillfälle att avge bemö-
tande i saken. Efterbeskattning ska verkstäl-
las senast två år efter utgången av det år un-
der vilket den omständighet som ligger till 
grund för efterbeskattningen kom till 
skattemyndighetens kännedom. Efterbe-
skattning verkställs dock senast tre år efter 
utgången av det år för vilket skatten borde 
ha debiterats. 

47 §

Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats 
obeskattat eller skatt har återburits utan 
grund med anledning av att anmälan eller 
annan uppgift eller handling inte har lämnats 
in eller är bristfällig eller oriktig, påför 
Transport- och kommunikationsverket den 
odebiterade eller återburna skatten för betal-
ning.

Om skattebeloppet ska beräknas på ett 
fordon som inte är infört i registret eller som 
anmälts som avställt, ska skatten på basis av 
de omständigheter som är kända uppskattas 
till det belopp som sannolikt skulle betalas 
för ett registrerat fordon av motsvarande 
slag. Skatten kan alltid påföras åtminstone 
på basis av de uppgifter som antecknats om 
fordonet då det senast var infört i registret.

Innan efterbeskattning verkställas ska den 
skattskyldige beredas tillfälle att avge bemö-
tande i saken. Efterbeskattning ska verkstäl-
las senast två år efter utgången av det år un-
der vilket den omständighet som ligger till 
grund för efterbeskattningen kom till 
skattemyndighetens kännedom. Efterbe-
skattning verkställs dock senast tre år efter 
utgången av det år för vilket skatten borde 
ha debiterats.

48 § 

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan 
meddela förhandsavgörande om tillämp-
ningen av bestämmelser som gäller fordons-
skatt. Förhandsavgörande ges den för vilken 
det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på 
hans fordon, och meddelas för en tid om 
högst två år. För ett förhandsavgörande tas 

48 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan 
på ansökan meddela förhandsavgörande om 
tillämpningen av bestämmelser som gäller 
fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den 
för vilken det är viktigt att veta hur lagen 
tillämpas på hans fordon, och meddelas för 
en tid om högst två år. För ett förhandsavgö-
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avgift ut enligt lagen om grunderna för av-
gifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett för-
handsavgörande som vunnit laga kraft med 
bindande verkan iakttas vid beskattningen 
av den sökande för den tid avgörandet gäl-
ler. I fråga om ett förhandsavgörande får 
omprövning enligt 50 § inte begäras, utan 
avgörandet får överklagas genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Omprövning av ett beslut att 
inte meddela förhandsavgörande får inte be-
gäras och beslutet får inte heller överklagas 
genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar 
har Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

rande tas avgift ut enligt lagen om grunder-
na för avgifter för vissa förhandsbeslut 
(1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett för-
handsavgörande som vunnit laga kraft med 
bindande verkan iakttas vid beskattningen 
av den sökande för den tid avgörandet gäl-
ler. Omprövning enligt 50 § av ett förhands-
avgörande får inte begäras, utan avgörandet 
får överklagas genom besvär hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ). Omprövning av ett beslut att 
inte meddela förhandsavgörande får inte be-
gäras och beslutet får inte heller överklagas 
genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar 
har Transport- och kommunikationsverkets
skatteombud.

49 § 

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett allt-
för stort belopp, kan Trafiksäkerhetsverket
rätta debiteringen till den skattskyldiges för-
del.

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett allt-
för stort belopp, kan Transport- och kom-
munikationsverket rätta debiteringen till den 
skattskyldiges fördel.

52 §

Ränta som skall betalas med anledning av 
ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssö-
kande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, 
ska till vederbörande återbetalas det över-
skjutande beloppet jämte årlig ränta från 
skattebetalningsdagen enligt vad som be-
stäms i lagen om skatteuppbörd. 

Ränta betalas dock inte på grundval av rät-
telse, om skatteåterbäringen beror på att den 
skattskyldige har underlåtit att göra anmälan 
om någon omständighet som hänför sig till 
skattskyldighetens upphörande eller till av-
brytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller 
om andra sådana liknande omständigheter 
som han känner till och som gäller skatt-
skyldighet eller fordonets skattepliktighet.

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs 
med anledning av ändringssökande, driver 
Trafiksäkerhetsverket in skatten jämte för-
seningsränta enligt lagen om skattetillägg 

52 §

Ränta som ska betalas med anledning av 
ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssö-
kande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, 
ska till vederbörande återbetalas det över-
skjutande beloppet jämte årlig ränta från 
skattebetalningsdagen enligt vad som be-
stäms i lagen om skatteuppbörd.

Ränta betalas dock inte på grundval av rät-
telse, om skatteåterbäringen beror på att den 
skattskyldige har underlåtit att göra anmälan 
om någon omständighet som hänför sig till 
skattskyldighetens upphörande eller till av-
brytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller 
om andra sådana liknande omständigheter 
som han känner till och som gäller skatt-
skyldighet eller fordonets skattepliktighet.

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs 
med anledning av ändringssökande, driver 
Transport- och kommunikationsverket in 
skatten jämte förseningsränta enligt lagen 
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och förseningsränta. om skattetillägg och förseningsränta.

53 § 

Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse bevakas av Trafik-
säkerhetsverkets skatteombud. Statens in-
tresse i ärenden som gäller fast skatt och 
konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av ett 
tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges ett beslut genom att intressebevaka-
ren ges tillfälle att ta del av beslutet och de 
handlingar som ligger till grund för det.

53 §

Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse bevakas av Trans-
port- och kommunikationsverkets skatteom-
bud. Statens intresse i ärenden som gäller 
fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § 
bevakas av ett tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och 
delges ett beslut genom att intressebevaka-
ren ges tillfälle att ta del av beslutet och de 
handlingar som ligger till grund för det.

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Trafiksäkerhetsverket. Tullen 
är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om 
den fasta skatten och konsumtionsskatten. 
Skatteuppbördsmyndighet i landskapet 
Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på 
vilket tillämpas vad som i denna lag före-
skrivs om Trafiksäkerhetsverket. 

Verkställandet av skattedebiteringen samt 
skatteuppbörden och andra åtgärder i an-
slutning till beskattningen liksom behand-
lingen av ansökningsärenden och andra 
ärenden som gäller fordonsbeskattningen 
handhas av Trafiksäkerhetsverket, Tullen
samt, i fråga om fordon som är registrerade i 
landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på 
Åland. Trafiksäkerhetsverket behandlar 
dock även sådana ärenden om skatteupp-
skov och skattelättnad som gäller skatter 
som uppbärs av Statens ämbetsverk på 
Åland. 

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala 
om att rådgivande telefonservice i anslut-
ning till skatteuppbörden kan överföras till 
andra än myndigheter. Med rådgivande tele-
fonservice avses förmedling av information 
till skattskyldiga om innehållet i lagstift-
ningen och anvisningarna om fordonsskatt, 
lämnande av uppgifter som gäller beskatt-

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Transport- och kommunikat-
ionsverket. Tullen är dock skatteuppbörds-
myndighet i fråga om den fasta skatten och 
konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyn-
dighet i landskapet Åland är Statens äm-
betsverk på Åland, på vilket tillämpas vad 
som i denna lag föreskrivs om Transport-
och kommunikationsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt 
skatteuppbörden och andra åtgärder i an-
slutning till beskattningen liksom behand-
lingen av ansökningsärenden och andra 
ärenden som gäller fordonsbeskattningen
handhas av Transport- och kommunikat-
ionsverket, Tullen samt, i fråga om fordon 
som är registrerade i landskapet Åland, av 
Statens ämbetsverk på Åland. Transport-
och kommunikationsverket behandlar dock 
även sådana ärenden om skatteuppskov och 
skattelättnad som gäller skatter som uppbärs 
av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala 
om att rådgivande telefonservice i anslut-
ning till skatteuppbörden kan överföras till 
andra än myndigheter. Med rådgivande tele-
fonservice avses förmedling av information 
till skattskyldiga om innehållet i lagstift-
ningen och anvisningarna om fordonsskatt, 
lämnande av uppgifter som gäller beskatt-
ningen av fordon ur trafik- och transportre-
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ningen av fordon ur fordonstrafikregistret 
samt mottagande av de skattskyldigas dekla-
rationer, registrering av dem och vidarebe-
fordran av dem till skattemyndigheten. På 
den som sköter den rådgivande telefonser-
vicen tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar vid skötseln av upp-
draget i fråga. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974). I den rådgivande telefonser-
vicen sköts inte uppgifter som innebär utö-
vande av beslutanderätt i fråga om beskatt-
ningen. Ett avtal om rådgivande telefonser-
vice inverkar inte på de uppgifter som ålig-
ger skatteuppbördsmyndigheten eller på 
myndighetens skyldigheter. 

gistret samt mottagande av de skattskyldigas 
deklarationer, registrering av dem och vida-
rebefordran av dem till skattemyndigheten. 
På den som sköter den rådgivande telefon-
servicen tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av 
uppdraget i fråga. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974). I den rådgivande telefonser-
vicen sköts inte uppgifter som innebär utö-
vande av beslutanderätt i fråga om beskatt-
ningen. Ett avtal om rådgivande telefonser-
vice inverkar inte på de uppgifter som ålig-
ger skatteuppbördsmyndigheten eller på 
myndighetens skyldigheter.

57 § 

Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen an-
kommer på Trafiksäkerhetsverket samt po-
lis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheter-
na. De myndigheter som anges i lag ska se 
till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte 
används i trafik eller förs ut ur landet, om 
skatt som förfallit till betalning inte har be-
talats för fordonet. Trafiksäkerhetsverket
kan ge andra myndigheter anvisningar om 
tillsynen.

För att utöva den tillsyn som avses i 1 
mom. får tillsynsmyndigheterna fotografera 
eller filma fordon som är i trafik. Fotografe-
ringen eller filmningen kan också ske auto-
matiskt, och den kan vara fortlöpande eller 
ske vid upprepade tillfällen. Utrymmen som 
används för boende av permanent natur får 
dock inte fotograferas eller filmas. 

57 §

Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen an-
kommer på Transport- och kommunikat-
ionsverket samt polis-, gränsbevaknings-
och tullmyndigheterna. De myndigheter som 
anges i lag ska se till att ett fordonsskatte-
pliktigt fordon inte används i trafik eller förs 
ut ur landet, om skatt som förfallit till betal-
ning inte har betalats för fordonet. Trans-
port- och kommunikationsverket kan ge 
andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

För att utöva den tillsyn som avses i 1 
mom. får tillsynsmyndigheterna fotografera 
eller filma fordon som är i trafik. Fotografe-
ringen eller filmningen kan också ske auto-
matiskt, och den kan vara fortlöpande eller 
ske vid upprepade tillfällen. Utrymmen som 
används för boende av permanent natur får 
dock inte fotograferas eller filmas.

58 § 

Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som för-
fallit till betalning inte har betalats inom ut-
satt tid, får fordonet inte användas i trafik 
(användningsförbud). Fordonet får inte hel-
ler användas i trafik trots att det övergått till 
en annan ägare eller innehavare än den 
skattskyldige. Registreringsskyltarna och 

58 §

Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som för-
fallit till betalning inte har betalats inom ut-
satt tid, får fordonet inte användas i trafik 
(användningsförbud). Fordonet får inte hel-
ler användas i trafik trots att det övergått till 
en annan ägare eller innehavare än den 
skattskyldige. Registreringsskyltarna och 
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registreringsintyget för ett fordon som be-
lagts med användningsförbud kan omhän-
dertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får 
dock med skriftligt tillstånd av polis-, tull-
eller gränsbevakningsmyndigheten köras till 
ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. 
Användningen av fordonet kan också för-
hindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska 
debiteras för fordonet. 

Användningsförbudet upphör när den de-
biterade skatten har betalts helt och hållet. 
Användningsförbudet upphör också om Tra-
fiksäkerhetsverket låter bli att debitera till-
läggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon an-
teckning om att skatten har betalts och det 
inte annars går att säkerställa att skatten har
betalts, ska den skattskyldige eller den som 
använder fordonet i en tillsynssituation 
framlägga bevisning om att skatten har be-
talts på det sätt som föreskrivs i 59 § 3 
mom.

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerligen 
vägande skäl helt eller för en bestämd tid 
återkalla ett användningsförbud eller be-
stämma att användningsförbud inte ska till-
lämpas på fordonet. Användning av fordonet 
kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inled-
ning av skuldsanering eller skuldreglering i 
fråga om den som lämnat skatten obetald, 
eller

2) om det kan anses att fordonets ägare el-
ler innehavare inte har känt till och inte har 
kunnat känna till att skatten är obetald och 
det med beaktande av omständigheterna kan 
anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet 
används.

Om uppgifter om försummad skattebetal-
ning har varit tillgängliga för fordonets kö-
pare i ett register som gäller fordon, återkal-
las användningsförbudet inte utan särskilda 
skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig 
till en periodbeskattningstid medför inte an-
vändningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. 
debiterats en person som tillgripit fordonet, 
medför detta inte användningsförbud för 
ägaren eller innehavaren på grund av obe-
tald skatt.

registreringsintyget för ett fordon som be-
lagts med användningsförbud kan omhän-
dertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får 
dock med skriftligt tillstånd av polis-, tull-
eller gränsbevakningsmyndigheten köras till 
ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring. 
Användningen av fordonet kan också för-
hindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska 
debiteras för fordonet.
Användningsförbudet upphör när den debi-
terade skatten har betalts helt och hållet. 
Användningsförbudet upphör också om 
Transport- och kommunikationsverket låter 
bli att debitera tilläggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon an-
teckning om att skatten har betalts och det 
inte annars går att säkerställa att skatten har 
betalts, ska den skattskyldige eller den som 
använder fordonet i en tillsynssituation 
framlägga bevisning om att skatten har be-
talts på det sätt som föreskrivs i 59 § 3 
mom.

Transport- och kommunikationsverket kan 
av synnerligen vägande skäl helt eller för en 
bestämd tid återkalla ett användningsförbud 
eller bestämma att användningsförbud inte 
ska tillämpas på fordonet. Användning av 
fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inled-
ning av skuldsanering eller skuldreglering i 
fråga om den som lämnat skatten obetald, 
eller

2) om det kan anses att fordonets ägare el-
ler innehavare inte har känt till och inte har 
kunnat känna till att skatten är obetald och 
det med beaktande av omständigheterna kan 
anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet 
används.

Om uppgifter om försummad skattebetal-
ning har varit tillgängliga för fordonets kö-
pare i ett register som gäller fordon, återkal-
las användningsförbudet inte utan särskilda 
skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig 
till en periodbeskattningstid medför inte an-
vändningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. 
debiterats en person som tillgripit fordonet, 
medför detta inte användningsförbud för 
ägaren eller innehavaren på grund av obe-
tald skatt.
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59 §

Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning 
enligt fordonslagen skall besiktningsförrät-
taren kontrollera att fordonsskatten är be-
tald. Om fordonsskatt som förfallit till be-
talning är obetald, godkänns fordonet inte 
vid en periodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon an-
teckning om att skatten har betalts och det 
inte framläggs någon annan bevisning om 
att skatten har betalts, avbryts besiktningen 
tills skatten jämte förseningsräntor har be-
talts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna 
kan förhindra att fordonet används under 
den tid som besiktningen är avbruten.

Som bevisning enligt 2 mom. kan betrak-
tas ett verifikat från en penninginrättning 
över betald skatt, ett kontoutdrag som visas 
upp tillsammans med debetsedeln eller ett 
verifikat som skrivits ut av en betalningsau-
tomat eller annan dataterminal och som vi-
sas upp tillsammans med debetsedeln.

Om Trafiksäkerhetsverket har fattat ett i 
58 § 4 mom. avsett beslut om återkallande 
av användningsförbud, kan fordonet besikti-
gas under den tid beslutet är i kraft, trots att 
skatten är obetald. 

59 §

Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning 
enligt fordonslagen ska besiktningsförrätta-
ren kontrollera att fordonsskatten är betald. 
Om fordonsskatt som förfallit till betalning 
är obetald, godkänns fordonet inte vid en pe-
riodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon an-
teckning om att skatten har betalts och det 
inte framläggs någon annan bevisning om 
att skatten har betalts, avbryts besiktningen 
tills skatten jämte förseningsräntor har be-
talts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna 
kan förhindra att fordonet används under 
den tid som besiktningen är avbruten.

Som bevisning enligt 2 mom. kan betrak-
tas ett verifikat från en penninginrättning 
över betald skatt, ett kontoutdrag som visas 
upp tillsammans med debetsedeln eller ett 
verifikat som skrivits ut av en betalningsau-
tomat eller annan dataterminal och som vi-
sas upp tillsammans med debetsedeln.

Om Transport- och kommunikationsverket
har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om 
återkallande av användningsförbud, kan for-
donet besiktigas under den tid beslutet är i 
kraft, trots att skatten är obetald.

61 §

Skattelättnad

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl på ansökan och på de villkor som det 
bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse 
från eller uppskov med betalning av for-
donsskatt som betalats eller ska betalas, 
jämte ränta. Trafiksäkerhetsverket eller fi-
nansministeriet har rätt att av andra skatte-
myndigheter få uppgifter som behövs för att 
avgöra ett skattelättnadsärende. Tullen av-
gör ansökningar om skattebefrielse eller 
skatteuppskov som gäller sådan fast skatt 
och konsumtionsskatt som avses i 38 §. 
Uppskov med betalning av skatt beviljas på 
de villkor som finansministeriet bestämt. 

Finansministeriet kan överta avgörandet 
av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell 

61 §

Skattelättnad

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl på ansökan och på de vill-
kor som det bestämmer helt eller delvis be-
vilja befrielse från eller uppskov med betal-
ning av fordonsskatt som betalats eller ska 
betalas, jämte ränta. Transport- och kommu-
nikationsverket eller finansministeriet har 
rätt att av andra skattemyndigheter få upp-
gifter som behövs för att avgöra ett skatte-
lättnadsärende. Tullen avgör ansökningar 
om skattebefrielse eller skatteuppskov som 
gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt 
som avses i 38 §. Uppskov med betalning av 
skatt beviljas på de villkor som finansmi-
nisteriet bestämt.

Finansministeriet kan överta avgörandet 
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betydelse. av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell 
betydelse.

63 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är of-
fentliga med undantag av handlingar som 
gäller den skattskyldiges hälsa, ansökningar 
om skattelättnad och betalningsuppskov 
samt ansökningar om befrielse från använd-
ningsförbud med tillhörande handlingar. I 
fråga om utlämnandet av uppgifter om for-
donsskatt och om den skattskyldige tilläm-
pas även bestämmelserna i 20 § lagen om 
fordonstrafikregistret.

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg 
över att fordonsskatt för fordonet inte är 
obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). 

63 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är of-
fentliga med undantag av handlingar som 
gäller den skattskyldiges hälsa, ansökningar 
om skattelättnad och betalningsuppskov 
samt ansökningar om befrielse från använd-
ningsförbud med tillhörande handlingar. I 
fråga om utlämnandet av uppgifter om for-
donsskatt och om den skattskyldige tilläm-
pas även V avd. 3 kap. i lagen om transport-
service.

Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda intyg över att fordonsskatt för ett 
fordon inte är obetald. För uppgifterna tas 
avgift ut enligt lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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9.

Lag

om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 14 §, sådan den lyder i lag (    /   ), som 

följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

14 §

Verkställighet och närmare bestämmelser

Kommunikationsministeriet ansvarar för 
den riksomfattande styrningen av de uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag.

Trafikverket kan med stöd av ett avtal ge 
landskapet i uppgift att sköta de offentliga 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på 
Verket eller själv överta offentliga uppgifter 
som enligt denna lag ankommer på land-
skapet.

14 §

Verkställighet och närmare bestämmelser

Kommunikationsministeriet ansvarar för 
den riksomfattande styrningen av de uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag.

Trafikledsverket kan med stöd av ett avtal 
ge landskapet i uppgift att sköta de offent-
liga uppgifter som enligt denna lag ankom-
mer på Verket eller överta de offentliga 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på 
landskapet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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10.

Lag 

om ändring av lagen om alkolås

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om alkolås (730/2016) 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 och 15 §, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Godkännande av modeller för alkolås

Det är förbjudet att släppa ut på mark-
naden och ta i bruk ett alkolås, om modellen
för alkolåset inte har godkänts av Trafiksä-
kerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna mo-
deller för alkolås som uppfyller

1) kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 
eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella 
krav som föreskrivs i en stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och som 
motsvarar nivån i de nämnda standarderna, 
och

2) de tekniska krav som fordonslagen 
(1090/2002) och bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den ställer på anordningar 
som monteras i fordon.

Den som ansöker om godkännande av en 
modell för alkolås ska i sin ansökan visa att 
kraven enligt 2 mom. 1 punkten uppfylls 
genom en utredning över överensstämmelse
som lämnats av en sådan teknisk tjänst som 
avses i 5 §.

På Trafiksäkerhetsverket tillämpas be-
stämmelserna om typgodkännandemyndig-
het i 49 § 2 mom. i fordonslagen när verket 
sköter uppgifter som avses i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket informerar om de 
standarder som avses i 2 mom. 1 punkten på 
finska och svenska.

3 §

Godkännande av modeller för alkolås

Det är förbjudet att släppa ut på mark-
naden och ta i bruk ett alkolås, om modellen 
för alkolåset inte har godkänts av Transport-
och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska 
godkänna modeller för alkolås som uppfyll-
ler

1) kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 
eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella 
krav som föreskrivs i en stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och som 
motsvarar nivån i de nämnda standarderna, 
och

2) de tekniska krav som fordonslagen 
(1090/2002) och bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den ställer på anordningar 
som monteras i fordon.

Den som ansöker om godkännande av en 
modell för alkolås ska i sin ansökan visa att 
kraven enligt 2 mom. 1 punkten uppfylls 
genom en utredning över överensstämmelse 
som lämnats av en sådan teknisk tjänst som 
avses i 5 §.

På Transport- och kommunikationsverket
tillämpas bestämmelserna om typgodkän-
nandemyndighet i 49 § 2 mom. i fordonsla-
gen när verket sköter uppgifter som avses i 1 
mom.

Transport- och kommunikationsverket in-
formerar om de standarder som avses i 2 
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mom. 1 punkten på finska och svenska.

4 §

Giltighetstid för godkännande

Godkännande av en modell för alkolås 
gäller tills vidare.

Om ett alkolås inte längre uppfyller de 
krav som gällde när låset godkändes kan 
Trafiksäkerhetsverket återkalla godkännan-
det av modellen. Innan godkännandet åter-
kallas ska innehavaren av godkännandet ges 
en skriftlig anmärkning och en skälig tid 
inom vilken felet eller bristen ska avhjälpas.

Om felet eller bristen väsentligt försämrar 
fordonets trafiksäkerhet eller alkolåsets 
funktion, kan godkännandet återkallas ome-
delbart.

4 §

Giltighetstid för godkännande

Godkännande av en modell för alkolås 
gäller tills vidare.

Om ett alkolås inte längre uppfyller de 
krav som gällde när låset godkändes kan 
Transport- och kommunikationsverket åter-
kalla godkännandet av modellen. Innan 
godkännandet återkallas ska innehavaren av 
godkännandet ges en skriftlig anmärkning
och en skälig tid inom vilken felet eller bris-
ten ska avhjälpas.

Om felet eller bristen väsentligt försämrar 
fordonets trafiksäkerhet eller alkolåsets 
funktion, kan godkännandet återkallas ome-
delbart.

6 §

Verksamhetsanmälan

Alkolåstillverkaren eller den befullmäkti-
gade representanten ska för tillsynen göra en 
verksamhetsanmälan hos Trafiksäkerhets-
verket innan alkolåset släpps ut på mark-
naden och tas i bruk. Till anmälan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om anmäla-
rens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för anmälarens ansva-
riga person,

3) en redogörelse för verksamhetsutöva-
ren och dess ansvariga person,

4) beslut om godkännande av modellen 
för alkolås,

5) en redogörelse för alkolåsets använd-
ningsändamål,

6) en redogörelse för sådan i 7 § 2 mom. 
avsedd teknisk utrustning och programvara 
som behövs för montering och service av 
alkolås.

Anmälan ska göras senast tre månader in-
nan verksamheten inleds. Om det medan 
verksamheten pågår sker förändringar i de 
uppgifter som avses i 1 mom. eller i besluts-

6 §

Verksamhetsanmälan

Alkolåstillverkaren eller den befullmäkti-
gade representanten ska för tillsynen göra en 
verksamhetsanmälan hos Transport- och 
kommunikationsverket innan alkolåset 
släpps ut på marknaden och tas i bruk. Till 
anmälan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon 
annan motsvarande utredning samt utred-
ning om ägandeförhållandena, om anmäla-
rens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för anmälarens ansva-
riga person,

3) en redogörelse för verksamhetsutövaren 
och dess ansvariga person,

4) beslut om godkännande av modellen för 
alkolås,

5) en redogörelse för alkolåsets använd-
ningsändamål,

6) en redogörelse för sådan i 7 § 2 mom. 
avsedd teknisk utrustning och programvara 
som behövs för montering och service av 
alkolås.

Anmälan ska göras senast tre månader in-
nan verksamheten inleds. Om det medan 
verksamheten pågår sker förändringar i de 
uppgifter som avses i 1 mom. eller i besluts-
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innehållet, ska Trafiksäkerhetsverket ome-
delbart underrättas om detta.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i de uppgifter som 
ska anmälas och om hur de ska ges in.

innehållet, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket omedelbart underrättas om detta.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
de uppgifter som ska anmälas och om hur de 
ska ges in.

7 §

Montering av alkolås, användning av al-
kolås vid körning samt service och kalibre-

ring av alkolås

För att fordonets trafiksäkerhet och alkolå-
sets funktion ska kunna säkerställas ska om-
sorgsfulla och ändamålsenliga förfaringssätt 
följas vid montering av alkolås, användning 
av alkolås vid körning samt vid service och 
kalibrering av alkolås.

Endast auktoriserade verksamhetsutövare 
får montera och utföra service av alkolås. 
Verksamhetsutövaren ska ha sådan teknisk 
utrustning och programvara som behövs för 
montering och service av alkolås och som 
alkolåstillverkaren eller den befullmäktigade 
representanten angett.

Alkolåset ska monteras i fordonet och det 
ska användas vid körning så att det är funkt-
ionsdugligt under körningen. Sådana anord-
ningar, föremål eller program som inte har 
godkänts av Trafiksäkerhetsverket och al-
kolåstillverkaren eller den befullmäktigade 
representanten får inte monteras på alkolåset 
eller kopplas till det.

Alkolåset ska kalibreras inom en av Tra-
fiksäkerhetsverket godkänd tid.

Verksamhetsutövaren ska utfärda ett intyg 
över montering och kalibrering av ett al-
kolås, av vilket det framgår datum och plats 
för monteringen av alkolåset, alkolåsets 
märke, modell och tillverkningsnummer 
samt fordonets registreringstecken och da-
tum för nästa kalibrering. Både monterings-
och kalibreringsintyget ska medföras i for-
donet under körning.

Trafiksäkerhetsverket ska på sin webbplats 
föra en förteckning över alkolåsens försälj-
ningsställen och verksamhetsutövarna.

7 §

Montering av alkolås, användning av al-
kolås vid körning samt service och kalibre-

ring av alkolås

För att fordonets trafiksäkerhet och alkolå-
sets funktion ska kunna säkerställas ska om-
sorgsfulla och ändamålsenliga förfaringssätt 
följas vid montering av alkolås, användning 
av alkolås vid körning samt vid service och 
kalibrering av alkolås.

Endast auktoriserade verksamhetsutövare 
får montera och utföra service av alkolås. 
Verksamhetsutövaren ska ha sådan teknisk 
utrustning och programvara som behövs för 
montering och service av alkolås och som 
alkolåstillverkaren eller den befullmäktigade 
representanten angett.

Alkolåset ska monteras i fordonet och det 
ska användas vid körning så att det är funkt-
ionsdugligt under körningen. Sådana anord-
ningar, föremål eller program som inte har 
godkänts av Transport- och kommunikat-
ionsverket och alkolåstillverkaren eller den 
befullmäktigade representanten får inte 
monteras på alkolåset eller kopplas till det.

Alkolåset ska kalibreras inom en av 
Transport- och kommunikationsverket god-
känd tid.

Verksamhetsutövaren ska utfärda ett intyg 
över montering och kalibrering av ett al-
kolås, av vilket det framgår datum och plats 
för monteringen av alkolåset, alkolåsets 
märke, modell och tillverkningsnummer 
samt fordonets registreringstecken och da-
tum för nästa kalibrering. Både monterings-
och kalibreringsintyget ska medföras i for-
donet under körning.

Transport- och kommunikationsverket ska 
på sin webbplats föra en förteckning över 
alkolåsens försäljningsställen och verksam-
hetsutövarna.
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9 §

Förhindrande av start samt övervakad an-
vändning under körning

Alkolåset ska ställas in så att det kräver ett 
utandningsprov för att fordonet ska kunna 
startas och hindrar att fordonet startas om 
inget utandningsprov ges eller om alkohol-
halten i förarens utandningsluft är minst 
0,10 milligram alkohol per liter utandnings-
luft.

Under körningen ska alkolåset kräva ut-
andningsprov med slumpmässiga tidsinter-
valler, om alkolåset används av en person 
för vilken alkolåsövervakad körrätt medde-
lats.

Om alkoholhalten i förarens utandnings-
luft inte underskrider den gräns som anges i 
1 mom. eller om föraren under körning un-
derlåter att ge ett utandningsprov ska alkolå-
set låsa sig så att fordonet varken startar el-
ler rör sig.

Volymen av ett utandningsprov ska vara 
minst 1,0 liter för att bli godkänt. Om hälso-
tillståndet hos föraren försvårar givande av 
ett godkänt utandningsprov, kan polisen på 
basis av ett läkarintyg ge lov att sänka den 
volym som krävs.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om alkolåsets tekniska funktion 
under körning och efter ett underkänt utand-
ningsprov samt om volymen av ett godkänt 
utandningsprov.

9 §

Förhindrande av start samt övervakad an-
vändning under körning

Alkolåset ska ställas in så att det kräver ett 
utandningsprov för att fordonet ska kunna 
startas och hindrar att fordonet startas om 
inget utandningsprov ges eller om alkohol-
halten i förarens utandningsluft är minst 
0,10 milligram alkohol per liter utandnings-
luft.

Under körningen ska alkolåset kräva ut-
andningsprov med slumpmässiga tidsinter-
valler, om alkolåset används av en person 
för vilken alkolåsövervakad körrätt medde-
lats.

Om alkoholhalten i förarens utandnings-
luft inte underskrider den gräns som anges i 
1 mom. eller om föraren under körning un-
derlåter att ge ett utandningsprov ska alkolå-
set låsa sig så att fordonet varken startar el-
ler rör sig.

Volymen av ett utandningsprov ska vara 
minst 1,0 liter för att bli godkänt. Om hälso-
tillståndet hos föraren försvårar givande av 
ett godkänt utandningsprov, kan polisen på 
basis av ett läkarintyg ge lov att sänka den 
volym som krävs.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om alkolåsets 
tekniska funktion under körning och efter ett 
underkänt utandningsprov samt om volymen 
av ett godkänt utandningsprov.

12 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar iaktta-
gandet av denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den.

Verket har i sitt tillsynsuppdrag rätt att
1) i den utsträckning som tillsynen förut-

sätter få tillträde till tillverkarens, den be-
fullmäktigade representantens och verksam-
hetsutövarens verksamhetslokaler, andra lo-
kaler och lokaler som ägs eller förvaltas av 
tillsynsobjektet, med undantag för utrym-
men som används för boende av permanent 

12 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över att denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
följs.

Verket har i sitt tillsynsuppdrag rätt att
1) i den utsträckning som tillsynen förut-

sätter få tillträde till tillverkarens, den be-
fullmäktigade representantens och verksam-
hetsutövarens verksamhetslokaler, andra lo-
kaler och lokaler som ägs eller förvaltas av 
tillsynsobjektet, med undantag för utrym-
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natur,
2) övervaka personalens verksamhet i de 

lokaler som avses i 1 punkten,
3) trots sekretessbestämmelserna få till-

gång till dokument som är nödvändiga för 
tillsynsuppdraget,

4) granska tillverkarens, dess represen-
tants eller verksamhetsutövarens för till-
synsuppdraget nödvändiga uppgifter.

Trafiksäkerhetsverket får vid tillsynen an-
lita sakkunnighjälp om det behövs för tillsy-
nen. De sakkunniga ska vara insatta i alkolå-
sverksamheten och kraven på den. På de 
sakkunniga tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter så-
dana uppgifter som avses i denna paragraf. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen.

Trafiksäkerhetsverket ska i sina tillsyns-
uppdrag iaktta 39 § i förvaltningslagen
(434/2003). Bestämmelser om polisens 
skyldighet att lämna handräckning finns i 9 
kap. 1 § i polislagen (872/2011).

men som används för boende av permanent 
natur,

2) övervaka personalens verksamhet i de 
lokaler som avses i 1 punkten,

3) trots sekretessbestämmelserna få till-
gång till dokument som är nödvändiga för 
tillsynsuppdraget,

4) granska tillverkarens, dess representants 
eller verksamhetsutövarens för tillsynsupp-
draget nödvändiga uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket får 
vid tillsynen anlita sakkunnighjälp om det 
behövs för tillsynen. De sakkunniga ska 
vara insatta i alkolåsverksamheten och kra-
ven på den. På de sakkunniga tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
när de sköter sådana uppgifter som avses i 
denna paragraf. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
i sina tillsynsuppdrag iaktta 39 § i förvalt-
ningslagen (434/2003). Bestämmelser om 
polisens skyldighet att lämna handräckning 
finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

13 §

Administrativa tvångsmedel

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga en till-
verkare, befullmäktigad representant eller 
verksamhetsutövare att avhjälpa fel eller 
försummelser samt ålägga denne förpliktel-
ser eller förbjuda en åtgärd, om denne hand-
lar i strid med denna lag eller föreskrifter 
som har meddelats med stöd av den. Verket 
kan förena åläggandet med vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande. 
Bestämmelser om dessa finns i viteslagen 
(1113/1990).

Om tillverkaren eller den befullmäktigade 
representanten inte fullgör de skyldigheter 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den, ska Trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål 
efter att ha fått en anmälan enligt 6 § eller 
efter att annars ha fått veta om ärendet ge 
tillverkaren eller den befullmäktigade repre-
sentanten en möjlighet att redogöra för brist-
fälligheten och de åtgärder med vilka denne 
ämnar se till att kraven uppfylls. Om tillver-
karen eller den befullmäktigade representan-

13 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga en tillverkare, befullmäktigad repre-
sentant eller verksamhetsutövare att av-
hjälpa fel eller försummelser samt ålägga 
denne förpliktelser eller förbjuda en åtgärd, 
om denne handlar i strid med denna lag eller 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
den. Verket kan förena åläggandet med vite, 
hot om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande. Bestämmelser om dessa finns i vite-
slagen (1113/1990).

Om tillverkaren eller den befullmäktigade 
representanten inte fullgör de skyldigheter 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den, ska Transport- och kommunikations-
verket utan dröjsmål efter att ha fått en an-
mälan enligt 6 § eller efter att annars ha fått 
veta om ärendet ge tillverkaren eller den be-
fullmäktigade representanten en möjlighet 
att redogöra för bristfälligheten och de åt-
gärder med vilka denne ämnar se till att kra-
ven uppfylls. Om tillverkaren eller den be-
fullmäktigade representanten inte uppfyller 
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ten inte uppfyller kraven inom en rimlig tid, 
som inte får vara kortare än två månader, 
kan verket förbjuda tillverkaren eller den be-
fullmäktigade representanten att inleda eller 
fortsätta sin verksamhet tills vidare eller för 
en viss tid, om bristen med tanke på verk-
samhetens säkerhet kan anses vara väsentlig. 
Om bristen är ringa, kan verket bestämma 
en ny frist för avhjälpande av bristen, som 
inte får vara kortare än två veckor.

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för de 
tvångsmedel som anges i 1 mom. ge tillver-
karen, den befullmäktigade representanten 
eller verksamhetsutövaren en skriftlig an-
märkning, om det är oskäligt att använda 
tvångsmedel.

kraven inom en rimlig tid, som inte får vara 
kortare än två månader, kan verket förbjuda 
tillverkaren eller den befullmäktigade repre-
sentanten att inleda eller fortsätta sin verk-
samhet tills vidare eller för en viss tid, om 
bristen med tanke på verksamhetens säker-
het kan anses vara väsentlig. Om bristen är 
ringa, kan verket bestämma en ny frist för 
avhjälpande av bristen, som inte får vara 
kortare än två veckor.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i stället för de tvångsmedel som anges i 1 
mom. ge tillverkaren, den befullmäktigade 
representanten eller verksamhetsutövaren en 
skriftlig anmärkning, om det är oskäligt att 
använda tvångsmedel.

15 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som Trafiksä-
kerhetsverket meddelat med stöd av denna 
lag får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen.

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Beslut av 
förvaltningsdomstolen får överklagas genom 
besvär endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan i sitt beslut be-
stämma att beslutet ska iakttas trots att änd-
ring har sökts, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat.

15 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som Transport-
och kommunikationsverket meddelat med 
stöd av denna lag får begäras på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Beslut 
av förvaltningsdomstolen får överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas 
trots att ändring har sökts, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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11.

Lag 

om ändring av territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 23, 24 c, 30 b och 34 a §, av dem 23 § sådan 
den lyder i lag 195/2015 samt 24 c, 30 b och 34 a § sådana de lyder i lag xx/xxxx (RP 
34/2018), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

Territorialövervakningsmyndigheterna

Territorialövervakningsmyndigheter är 
militär-, gränsbevaknings-, polis- och tull-
myndigheterna samt de tjänstemän som för-
ordnats till territorialövervakning.

Sjöfartsverket och Luftfartsverket är på 
sina verksamhetsområden territorialöver-
vakningsmyndigheter, inom sina verksam-
hetsområden.

Försvarsministeriet leder och samordnar 
territorialövervakningsmyndigheternas 
verksamhet i frågor som hör till tillämp-
ningsområdet för denna lag, om inte något 
annat följer av den behörighet som innehas 
av försvarsmaktens överbefälhavare.

23 §

Territorialövervakningsmyndigheterna

Territorialövervakningsmyndigheter är 
militär-, gränsbevaknings-, polis- och tull-
myndigheterna samt dessas tjänstemän som 
förordnats att sköta territorialövervakning.

Transport- och kommunikationsverket är 
territorialövervakningsmyndighet inom sitt 
verksamhetsområde.

Försvarsministeriet leder och samordnar 
territorialövervakningsmyndigheternas 
verksamhet i frågor som hör till tillämp-
ningsområdet för denna lag, om inte något 
annat följer av den behörighet som innehas 
av försvarsmaktens överbefälhavare.

24 c §

Tryggande av ett statsluftfartygs territori-
alövervakningsuppdrag och territorialöver-

vakningsuppdrag på havsområden

Leverantören av flygtrafikledningstjänster 
och cellen för luftrumsplanering ska på en 
territorialövervakningsmyndighets begäran 
trygga obehindrad användning av luftrum-
met för ett statsluftfartyg som utför ett 
territorialövervakningsuppdrag.

Bestämmelser om samordning av civil och 
militär luftfart finns i 107 § i luftfartslagen.

Trafikverket ska med bistånd från leveran-
tören av fartygstrafikservice på territorialö-

24 c §

Tryggande av ett statsluftfartygs territori-
alövervakningsuppdrag och territorialöver-

vakningsuppdrag på havsområden

Leverantören av flygtrafikledningstjänster 
och cellen för luftrumsplanering ska på en 
territorialövervakningsmyndighets begäran 
trygga obehindrad användning av luftrum-
met för ett statsluftfartyg som utför ett 
territorialövervakningsuppdrag.

Bestämmelser om samordning av civil och 
militär luftfart finns i 107 § i luftfartslagen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
med bistånd från leverantören av fartygstra-
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

vervakningsmyndighetens begäran trygga 
obehindrad användning av havsområdet för 
ett statsfartyg som utför ett territorialöver-
vakningsuppdrag.

fikservice på territorialövervakningsmyn-
dighetens begäran trygga obehindrad an-
vändning av havsområdet för ett statsfartyg 
som utför ett territorialövervakningsupp-
drag.

30 b §

Informationsproduktion, förebyggande av 
farliga situationer  och tryggande av far-

tygstrafiken

Trafikverket och leverantören av fartygs-
trafikservice ska producera information om 
befintliga och ankommande fartyg på Fin-
lands territorialvatten, förebygga farliga si-
tuationer samt trygga smidig fartygstrafik 
under normala förhållanden, vid störningar 
under normala förhållanden och i undan-
tagsförhållanden.

30 b §

Informationsproduktion, förebyggande av 
farliga situationer  och tryggande av far-

tygstrafiken

Transport- och kommunikationsverket och 
leverantören av fartygstrafikservice ska pro-
ducera information om befintliga och an-
kommande fartyg på Finlands territorialvat-
ten, förebygga farliga situationer samt 
trygga smidig fartygstrafik under normala 
förhållanden, vid störningar under normala 
förhållanden och i undantagsförhållanden.

34 a §

Tryggande av användningen av maktmedel i 
luftrummet

Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs 
om användning av luftrummet, ska leveran-
tören av flygtrafikledningstjänster och cellen 
för luftrumsplanering på en territorialöver-
vakningsmyndighets begäran begränsa an-
vändningen av luftrummet för att trygga an-
vändningen av maktmedel enligt 31-33 § i 
denna lag och för avvärjande av fientlig 
verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte be-
reda statsluftfartyg obehindrad användning 
av luftrummet.

Trafikverket och leverantören av fartygs-
trafikservice ska genom ledning av fartygs-
trafiken begränsa användningen av havsom-
rådet i enlighet med territorialövervak-
ningsmyndighetens beslut för att trygga an-
vändningen av maktmedel enligt 31–33 § i 
denna lag och för avvärjande av fientlig 
verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte be-
reda statsfartyg obehindrad användning av 
havsområdet.

34 a §

Tryggande av användningen av maktmedel i 
luftrummet och på havsområden

Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs 
om användning av luftrummet, ska leveran-
tören av flygtrafikledningstjänster och cellen 
för luftrumsplanering på en territorialöver-
vakningsmyndighets begäran begränsa an-
vändningen av luftrummet för att trygga an-
vändningen av maktmedel enligt 31–33 § i 
denna lag och för avvärjande av fientlig 
verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte be-
reda statsluftfartyg obehindrad användning 
av luftrummet.

Transport- och kommunikationsverket och 
leverantören av fartygstrafikservice ska ge-
nom ledning av fartygstrafiken begränsa an-
vändningen av havsområdet i enlighet med 
territorialövervakningsmyndighetens beslut 
för att trygga användningen av maktmedel 
enligt 31–33 § i denna lag och för avvär-
jande av fientlig verksamhet enligt 34 § 
samt i detta syfte bereda statsfartyg obehind-
rad användning av havsområdet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
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—————

12.

Lag

om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 4–10, 10 a, 11 och 12 §, 
av dem 4–10, 10 a och 11 § sådana de lyder i lag 1308/2009 samt 12 § sådan den lyder i lag 
985/2015, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Isklassbestämmelser och motsvarighetsför-
teckning

Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare be-
stämmelser om de krav som gäller fartygs 
konstruktion, maskineffekt och övriga is-
gångsegenskaper, om metoder för bestäm-
mande av isklass och om skillnaderna mel-
lan de olika isklasserna.

Trafiksäkerhetsverket fastställer en för-
teckning över vilka finska isklasser de god-
kända klassificeringssällskapens klassbe-
teckningar motsvarar och utfärdar närmare 
föreskrifter i ärendet.

4 §

Isklassföreskrifter och motsvarighetsför-
teckning

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar närmare föreskrifter om de krav som 
gäller fartygs konstruktion, maskineffekt 
och övriga isgångsegenskaper, om metoder 
för bestämmande av isklass och om skillna-
derna mellan de olika isklasserna.

Transport- och kommunikationsverket
fastställer en förteckning över vilka finska 
isklasser de godkända klassificeringssäll-
skapens klassbeteckningar motsvarar och ut-
färdar närmare föreskrifter i ärendet.

5 §

Godkännande av isklass som bestämts ge-
nom alternativt förfarande

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att ett 
fartygs isklass bestäms på annat än i 4 § 1 
mom. avsett sätt, om fartyget är så konstrue-
rat att dess isgångsförmåga motsvarar is-
gångsförmågan hos ett fartyg i samma is-
klass.

5 §

Godkännande av isklass som bestämts ge-
nom alternativt förfarande

Transport- och kommunikationsverket kan 
godkänna att ett fartygs isklass bestäms på 
annat än i 4 § 1 mom. avsett sätt, om farty-
get är så konstruerat att dess isgångsförmåga 
motsvarar isgångsförmågan hos ett fartyg i 
samma isklass.
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Godkännande av reglerna i Europeiska un-
ionens medlemsstater, Turkiet och stater 

som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet

Ett fartyg som har godkänts enligt isklass-
kraven i en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen, i Turkiet eller i en stat som hör till 
Europeiska frihandelssammanslutningen och 
som är part i avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet likställs med fartyg 
som uppfyller de isklassbestämmelser som 
Trafiksäkerhetsverket har utfärdat med stöd 
av 4 § 1 mom., förutsatt att fartyget är lika 
säkert som ett fartyg som uppfyller isklass-
bestämmelserna i Finland.

6 §

Godkännande av reglerna i Europeiska un-
ionens medlemsstater, Turkiet och stater 

som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet

Ett fartyg som har godkänts enligt isklass-
kraven i en annan medlemsstat i Europeiska 
unionen, i Turkiet eller i en stat som hör till 
Europeiska frihandelssammanslutningen och 
som är part i avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet likställs med fartyg 
som uppfyller de isklassbestämmelser som 
Transport- och kommunikationsverket har 
utfärdat med stöd av 4 § 1 mom., förutsatt 
att fartyget är lika säkert som ett fartyg som 
uppfyller isklassbestämmelserna i Finland.

7 §

Bestämmande och fastställande av isklass

Ett fartygs isklass bestäms på basis av den 
klassbeteckning som ett godkänt klassifice-
ringssällskap utfärdat för fartyget och den 
motsvarighetsförteckning som fastställts av 
Trafiksäkerhetsverket med stöd av 4 § 2 
mom. Verket gör på basis av redarens anmä-
lan en anteckning om fartygets isklass i sitt 
isklassregister.

Om ett fartyg saknar klassbeteckning ut-
färdat av ett godkänt klassificeringssällskap, 
fastställer Trafiksäkerhetsverket fartygets 
isklass på redarens ansökan med hjälp av 
den metod som avses i 4 § 1 mom. eller 5 § 
eller i överensstämmelse med isklassbe-
stämmelserna i en stat som avses i 6 §. Re-
daren ska ge verket de uppgifter och utred-
ningar som behövs för fastställande av is-
klass. Trafiksäkerhetsverket utfärdar när-
mare föreskrifter om de uppgifter och utred-
ningar som behövs. Verket gör en anteck-
ning om isklass i sitt isklassregister.

Anteckningen om ett fartygs isklass i is-
klassregistret är i kraft så länge fartygets 
klassbeteckning eller de omständigheter som 
utgör grund för fastställande av isklassen 
inte förändras. Om fartygets klassbeteckning 
eller de omständigheter som utgör grund för 

7 §

Bestämmande och fastställande av isklass

Ett fartygs isklass bestäms på basis av den 
klassbeteckning som ett godkänt klassifice-
ringssällskap utfärdat för fartyget och den 
motsvarighetsförteckning som fastställts av 
Transport- och kommunikationsverket med 
stöd av 4 § 2 mom. Verket gör på basis av 
redarens anmälan en anteckning om farty-
gets isklass i sitt isklassregister.

Om ett fartyg saknar klassbeteckning ut-
färdat av ett godkänt klassificeringssällskap, 
fastställer Transport- och kommunikations-
verket fartygets isklass på redarens ansökan 
med hjälp av den metod som avses i 4 § 1 
mom. eller 5 § eller i överensstämmelse med 
isklassbestämmelserna i en stat som avses i 
6 §. Redaren ska ge verket de uppgifter och 
utredningar som behövs för fastställande av 
isklass. Transport- och kommunikationsver-
ket utfärdar närmare föreskrifter om de upp-
gifter och utredningar som behövs. Verket 
gör en anteckning om isklass i sitt isklassre-
gister.

Anteckningen om ett fartygs isklass i is-
klassregistret är i kraft så länge fartygets 
klassbeteckning eller de omständigheter som 
utgör grund för fastställande av isklassen 
inte förändras. Om fartygets klassbeteckning 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse

fastställande av fartygets isklass förändras, 
ska redaren underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket, som gör en anteckning om fartygets nya 
isklass i isklassregistret eller vid behov fast-
ställer en ny isklass för fartyget med stöd av 
2 mom. och gör en anteckning om det i is-
klassregistret.

eller de omständigheter som utgör grund för 
fastställande av fartygets isklass förändras, 
ska redaren underrätta Transport- och kom-
munikationsverket, som gör en anteckning 
om fartygets nya isklass i isklassregistret el-
ler vid behov fastställer en ny isklass för far-
tyget med stöd av 2 mom. och gör en an-
teckning om det i isklassregistret.

8 §

Isklass som avviker från isklassbestämmel-
serna

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att ett fartygs isklass eller isgångs-
egenskaper väsentligt avviker från vad som 
förutsätts i de bestämmelser som nämns i 4 
§, kan Trafiksäkerhetsverket för bestäm-
mande av fartygets isklass begära tilläggs-
uppgifter och utredningar eller göra en in-
spektion på fartyget och på basis av uppgif-
terna och utredningarna eller resultatet av 
inspektionen bestämma fartygets isklass. In-
spektionsrätten utsträcker sig dock inte till 
utrymmen som omfattas av hemfriden.

Redaren ska utan dröjsmål tillställa Tra-
fiksäkerhetsverket de uppgifter och utred-
ningar som avses i 1 mom.

8 §

Isklass som avviker från isklassbestämmel-
serna

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att ett fartygs isklass eller isgångs-
egenskaper väsentligt avviker från vad som 
förutsätts i de bestämmelser som nämns i 4 
§, kan Transport- och kommunikationsver-
ket för bestämmande av fartygets isklass be-
gära tilläggsuppgifter och utredningar eller 
göra en inspektion på fartyget och på basis 
av uppgifterna och utredningarna eller resul-
tatet av inspektionen bestämma fartygets is-
klass. Inspektionsrätten utsträcker sig dock 
inte till utrymmen som omfattas av hemfrid-
en.

Redaren ska utan dröjsmål tillställa 
Transport- och kommunikationsverket de 
uppgifter och utredningar som avses i 1 
mom.

9 §

Återkallande av isklass och fastställande av 
ny isklass

Om ett fartyg har skadats eller konstrukt-
ionens skick av någon annan orsak har blivit 
sämre, ska Trafiksäkerhetsverket vid behov 
återkalla den isklass som fastställts för far-
tyget och fastställa en ny lägre isklass som 
motsvarar fartygets förmåga att gå i is och 
konstruktionens skick.

Redaren ska till Trafiksäkerhetsverket an-
mäla en isskada eller en annan skada som 
försämrar fartygets skick.

9 §

Återkallande av isklass och fastställande av 
ny isklass

Om ett fartyg har skadats eller konstrukt-
ionens skick av någon annan orsak har blivit 
sämre, ska Transport- och kommunikations-
verket vid behov återkalla den isklass som 
fastställts för fartyget och fastställa en ny 
lägre isklass som motsvarar fartygets för-
måga att gå i is och konstruktionens skick.

Redaren ska till Transport- och kommuni-
kationsverket anmäla en isskada eller en an-
nan skada som försämrar fartygets skick.

10 § 10 §
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Isbrytarassistans

Trafikverket sörjer för tillgången till isbry-
tarassistans på finskt vattenområde då isför-
hållandena kräver det. Assistansen omfattar 
de hamnar som Trafikverket utsett till vin-
terhamnar och andra platser som Trafikver-
ket bestämmer särskilt. I hamnområdena 
svarar respektive hamn för assistansen.

Trafikverket sörjer för tillgången till isbry-
tarassistans även utanför finskt vattenom-
råde, om assistans till eller från finska ham-
nar behövs för att trygga Finlands utrikes-
handel eller om den baserar sig på ett sam-
arbetsavtal med en annan stat.

Trafikverket kan av säkerhetsskäl eller på 
grund av prioriteringar i trafiken begränsa 
isbrytarassistansen i fråga om ett område el-
ler en hamn. Trafikverket beslutar om be-
gränsningar i assistansen utifrån väderleks-
och isförhållandena samt fartygets isklass 
och dödvikt. Trafikverket kan även beakta 
fartygets maskineffekt och den lastmängd 
fartyget transporterar, om särskilt svåra 
isförhållanden kräver det.

Trafikverket kan på ansökan i enskilda fall 
bevilja ett fartyg rätt till isbrytarassistans till 
en hamn eller ett område till vilka assistan-
sen har begränsats enligt 3 mom., om

1) isförhållandena tillfälligt är lättare,
2) det är fråga om en specialtransport, 

brådskande fall av energiförsörjning eller 
risk för att produktionen i en fabrik kan 
stanna upp,

3) fartyget i övrigt vore berättigat till assi-
stans men dess dödvikt ligger högst fem 
procent under föreskriven dödvikt, eller

4) fartygets resa redan har börjat den dag 
då begränsningarna i assistansen höjdes och 
fartygets ankomst inte blir väsentligt förse-
nad från den tidpunkt då de tidigare be-
gränsningarna i assistansen var i kraft.

Isbrytarassistans

Trafikledsverket sörjer för tillgången till 
isbrytarassistans på finskt vattenområde då 
isförhållandena kräver det. Assistansen om-
fattar de hamnar som Trafikledsverket utsett 
till vinterhamnar och andra platser som Tra-
fikledsverket bestämmer särskilt. I hamnom-
rådena svarar respektive hamn för assistan-
sen.

Trafikledsverket sörjer för tillgången till 
isbrytarassistans även utanför finskt vatten-
område, om assistans till eller från finska 
hamnar behövs för att trygga Finlands utri-
keshandel eller om den baserar sig på ett 
samarbetsavtal med en annan stat.

Trafikledsverket kan av säkerhetsskäl eller 
på grund av prioriteringar i trafiken be-
gränsa isbrytarassistansen i fråga om ett om-
råde eller en hamn. Trafikledsverket beslutar 
om begränsningar i assistansen utifrån vä-
derleks- och isförhållandena samt fartygets 
isklass och dödvikt. Trafikledsverket kan 
även beakta fartygets maskineffekt och den 
lastmängd fartyget transporterar, om särskilt 
svåra isförhållanden kräver det.

Trafikledsverket kan på ansökan i enskilda 
fall bevilja ett fartyg rätt till isbrytarassistans 
till en hamn eller ett område till vilka assi-
stansen har begränsats enligt 3 mom., om

1) isförhållandena tillfälligt är lättare,
2) det är fråga om en specialtransport, 

brådskande fall av energiförsörjning eller 
risk för att produktionen i en fabrik kan 
stanna upp,

3) fartyget i övrigt vore berättigat till assi-
stans men dess dödvikt ligger högst fem 
procent under föreskriven dödvikt, eller

4) fartygets resa redan har börjat den dag 
då begränsningarna i assistansen höjdes och 
fartygets ankomst inte blir väsentligt förse-
nad från den tidpunkt då de tidigare be-
gränsningarna i assistansen var i kraft.

10 a §

Isbrytningstjänster

Trafikverket ska beställa de isbrytnings-

10 a §

Isbrytningstjänster

Trafikledsverket ska beställa de isbryt-
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tjänster som behövs inom hela landet. Vid 
upphandlingsförfarandet tillämpas lagen om 
offentlig upphandling (348/2007).

Trafikverket kan ålägga en leverantör av 
isbrytningstjänster med betydande mark-
nadsinflytande att tillhandahålla isbrytnings-
tjänster i en situation då tjänsterna inte kan 
ordnas genom upphandlingsförfarande.

När tjänsteleverantören tillhandahåller de 
isbrytningstjänster som avses i 2 mom. ska 
de principer som avses i fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen och 
som tillämpas på tjänster av allmänt ekono-
miskt intresse följas när ersättningen för 
tjänsterna bestäms.

ningstjänster som behövs inom hela landet. 
Vid upphandlingsförfarandet tillämpas la-
gen om offentlig upphandling och koncess-
ion (1397/2016).

Trafikledsverket kan ålägga en leverantör 
av isbrytningstjänster med betydande mark-
nadsinflytande att tillhandahålla isbrytnings-
tjänster i en situation då tjänsterna inte kan 
ordnas genom upphandlingsförfarande.

När tjänsteleverantören tillhandahåller de 
isbrytningstjänster som avses i 2 mom. ska 
de principer som avses i fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen och 
som tillämpas på tjänster av allmänt ekono-
miskt intresse följas när ersättningen för 
tjänsterna bestäms.

11 §

Avgifter för beslut

För beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
om fastställande av ett fartygs isklass och 
beslut som Trafikverket fattat om en avvi-
kelse enligt 10 § 4 mom. tas en avgift ut en-
ligt vad som föreskrivs i lagen om grunder-
na för avgifter till staten (150/1992).

11 §

Avgifter för beslut

För beslut som Transport- och kommuni-
kationsverket fattat om fastställande av ett 
fartygs isklass och beslut som Trafikleds-
verket fattat om en avvikelse enligt 10 § 4 
mom. tas en avgift ut enligt vad som före-
skrivs i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992).

12 §

Ändringssökande

Beslut av Trafiksäkerhetsverket eller Tra-
fikverket får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut av förvaltningsdomstolen får över-
klagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd 
.

Ändring i avgift som tas ut för Trafiksä-
kerhetsverkets beslut om fastställande av is-
klass och Trafikverkets beslut om avvikelse 
enligt 10 § 4 mom. får sökas enligt 11 b § i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

12 §

Ändringssökande

Beslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket och Trafikledsverket får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden ( / ).

Beslut av förvaltningsdomstolen får över-
klagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i avgift som tas ut för Transport-
och kommunikationsverkets beslut om fast-
ställande av isklass och Trafikledsverkets
beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. får 
sökas enligt 11 b § i lagen om grunderna för 
avgifter till staten.

———
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————

13. 

Lag 

om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2, 6—24, 

27—34, 36–68, 70, 71, 73—77, 79–84, 92 och 93 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011, 897/2014, 474/2016, 483/2017 

och 629/2017, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 910/2011, 33, 58, 59, 61, 83 och 93 § 
sådana de lyder i lag 879/2014, 36, 39, 41 och 42 § sådana de lyder i lag 910/2011, 37 och 53 
§ sådana de lyder delvis ändrade i lag 474/2016, 38 och 65 § sådana de lyder delvis ändrade i 
lag 879/2014, 57 § sådan den lyder i lagarna 879/2014 och 629/2017, 70 § sådan den lyder i 
lag  (   /   )  samt 77 § sådan den lyder delvis ändrad i lag (245145/2017), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte 
ändringar,

2) non-SOLAS-direktivet Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/45/EG om sä-
kerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer 
för passagerarfartyg,

3) MARPOL 73/78-konventionen protokol-
let av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års 
internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg jämte ändringar,

4) Helsingforskonventionen 1992 års kon-
vention om Östersjöområdets marina miljö 
(FördrS 2/2000) och dess bilagor jämte änd-
ringar,

4 a) barlastvattenkonventionen den år 
2004 ingångna internationella konventionen 

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte 
ändringar,

2) non-SOLAS-direktivet Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/45/EG om sä-
kerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer 
för passagerarfartyg,

3) MARPOL 73/78-konventionen protokol-
let av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års 
internationella konvention till förhindrande 
av förorening från fartyg jämte ändringar,

4) Helsingforskonventionen 1992 års kon-
vention om Östersjöområdets marina miljö 
(FördrS 2/2000) och dess bilagor jämte änd-
ringar,

4 a) barlastvattenkonventionen den år 
2004 ingångna internationella konventionen 
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om kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment, med senare änd-
ringar,

5) koden för höghastighetsfartyg internat-
ionella säkerhetskoden för höghastighetsfar-
tyg i Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) sjösäkerhetskommittés resolution 
MSC.36(63) (1994 HSC-koden) av den 20 
maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs re-
solution MSC.97(73) (2000 HSC-koden) av 
den 5 december 2000, jämte ändringar,

6) fiskefartygsdirektivet rådets direktiv 
97/70/EG om att införa harmoniserade sä-
kerhetsregler för fiskefartyg som har en 
längd av 24 meter och däröver, sådant det 
lyder ändrat genom kommissionens direktiv 
99/19/EG och 2002/35/EG samt Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2002/84/EG 
och förordning (EG) nr 219/2009,

7) Torremolinosprotokollet det 1993 upp-
rättade protokoll jämte ändringar som hän-
för sig till 1977 års internationella konvent-
ion om säkerheten på fiskefartyg,

8) koden för specialfartyg säkerhetskoden 
för specialfartyg i IMO:s generalförsamlings 
resolution A.534(13) av den 17 november 
1983 samt i sjösäkerhetskommitténs resolut-
ion MSC.266(84) av den 13 maj 2008, jämte 
ändringar,

9) klassificeringssällskapsdirektivet Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför in-
spektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, med senare ändringar, 

10) lastlinjekonventionen 1966 års inter-
nationella lastlinjekonvention (FördrS 
52/1968) jämte ändringar,

11) Östersjölastlinjeöverenskommelsen
överenskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering och Socialistiska Rådsrepu-
blikernas Förbunds regering om lastlinjer på 
Östersjön (FördrS 26/1988),

12) skeppsmätningskonventionen 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention 
(FördrS 31/1982),

13) sjöarbetskonventionen konventionen 
om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 
52/2013), 

om kontroll och hantering av fartygs bar-
lastvatten och sediment, med senare änd-
ringar, 

5) koden för höghastighetsfartyg internat-
ionella säkerhetskoden för höghastighetsfar-
tyg i Internationella sjöfartsorganisationens 
(IMO) sjösäkerhetskommittés resolution 
MSC.36(63) (1994 HSC-koden) av den 20 
maj 1994 samt sjösäkerhetskommitténs re-
solution MSC.97(73) (2000 HSC-koden) av 
den 5 december 2000, jämte ändringar,

6) fiskefartygsdirektivet rådets direktiv 
97/70/EG om att införa harmoniserade sä-
kerhetsregler för fiskefartyg som har en 
längd av 24 meter och däröver, sådant det 
lyder ändrat genom kommissionens direktiv 
99/19/EG och 2002/35/EG samt Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2002/84/EG 
och förordning (EG) nr 219/2009,

7) Torremolinosprotokollet det 1993 upp-
rättade protokoll jämte ändringar som hän-
för sig till 1977 års internationella konvent-
ion om säkerheten på fiskefartyg,

8) koden för specialfartyg säkerhetskoden 
för specialfartyg i IMO:s generalförsamlings 
resolution A.534(13) av den 17 november 
1983 samt i sjösäkerhetskommitténs resolut-
ion MSC.266(84) av den 13 maj 2008, jämte 
ändringar,

9) klassificeringssällskapsdirektivet Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2009/15/EG om gemensamma regler och 
standarder för organisationer som utför in-
spektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, med senare ändringar,  

10) lastlinjekonventionen 1966 års inter-
nationella lastlinjekonvention (FördrS 
52/1968) jämte ändringar,

11) Östersjölastlinjeöverenskommelsen
överenskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering och Socialistiska Rådsrepu-
blikernas Förbunds regering om lastlinjer på 
Östersjön (FördrS 26/1988),

12) skeppsmätningskonventionen 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention 
(FördrS 31/1982),

13) sjöarbetskonventionen konventionen 
om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 
52/2013),  
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13 a) fartygsåtervinningsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg 
och om ändring av förordning (EG) nr 
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, 

14) fartyg färdmedel och anordningar som 
vilar på och är avsedda för färd på vatten,

15) yrkesbåt ett fartyg med en längd på 
minst 5,5 men under 24 meter som används 
för att utöva yrke eller idka näring,

16) specialfartyg ett mekaniskt självgå-
ende fartyg som utöver besättningsmed-
lemmarna medför fler än tolv personer med 
specialuppdrag ombord och som används 
för vetenskaplig forskning, sjöpersonalut-
bildning, kabelläggning, sjöräddning av far-
tyg och annan egendom eller för något annat 
motsvarande specialändamål, dock inte far-
tyg som används som vanliga passagerarfar-
tyg,

17) fritidsbåt varje båt avsedd för sport-
och fritidsändamål, oavsett typ eller fram-
drivningsmaskineri, med en skrovlängd på 
2,5–24 meter, mätt enligt tillämpliga har-
moniserade standarder; med fritidsbåt avses 
dock inte ett fartyg som hyrs ut bemannat el-
ler obemannat,

18) fiskefartyg fartyg som är utrustade el-
ler används för att fånga fisk eller andra i 
vatten levande naturresurser, i kommersiellt 
syfte,

19) passagerarfartyg fartyg som används 
för handelssjöfart och medför fler än tolv 
passagerare; med passagerare avses alla per-
soner med undantag av fartygets befälhavare
och besättningsmedlemmarna eller andra 
personer som i någon egenskap är anställda 
eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det 
fartygets behov eller barn under ett år,

20) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som 
medför fler än tolv passagerare och som har 
ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av sär-
skild kategori enligt definitionen i regel II-
2/A/2 i bilaga I till non-SOLAS-direktivet,

21) höghastighetsfartyg ett höghastighets-
fartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X 
i bilagan till SOLAS-konventionen,

22) höghastighetspassagerarfartyg hög-
hastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 
kapitel X i bilagan till SOLAS-

13 a) fartygsåtervinningsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg 
och om ändring av förordning (EG) nr 
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,  

14) fartyg färdmedel och anordningar som 
vilar på och är avsedda för färd på vatten,

15) yrkesbåt ett fartyg med en längd på 
minst 5,5 men under 24 meter som används 
för att utöva yrke eller idka näring,  

16) specialfartyg ett mekaniskt självgå-
ende fartyg som utöver besättningsmed-
lemmarna medför fler än tolv personer med 
specialuppdrag ombord och som används 
för vetenskaplig forskning, sjöpersonalut-
bildning, kabelläggning, sjöräddning av far-
tyg och annan egendom eller för något annat 
motsvarande specialändamål, dock inte far-
tyg som används som vanliga passagerarfar-
tyg,

17) fritidsbåt varje båt avsedd för sport-
och fritidsändamål, oavsett typ eller fram-
drivningsmaskineri, med en skrovlängd på 
2,5–24 meter, mätt enligt tillämpliga har-
moniserade standarder; med fritidsbåt avses 
dock inte ett fartyg som hyrs ut bemannat el-
ler obemannat,

18) fiskefartyg fartyg som är utrustade el-
ler används för att fånga fisk eller andra i 
vatten levande naturresurser, i kommersiellt 
syfte,

19) passagerarfartyg fartyg som används 
för handelssjöfart och medför fler än tolv 
passagerare; med passagerare avses alla per-
soner med undantag av fartygets befälhavare 
och besättningsmedlemmarna eller andra 
personer som i någon egenskap är anställda 
eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det 
fartygets behov eller barn under ett år,

20) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som 
medför fler än tolv passagerare och som har 
ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av sär-
skild kategori enligt definitionen i regel II-
2/A/2 i bilaga I till non-SOLAS-direktivet,

21) höghastighetsfartyg ett höghastighets-
fartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X 
i bilagan till SOLAS-konventionen,

22) höghastighetspassagerarfartyg hög-
hastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 
kapitel X i bilagan till SOLAS-
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konventionen, vilka medför fler än tolv pas-
sagerare; som höghastighetspassagerarfartyg 
betraktas inte i 38 punkten avsedda passage-
rarfartyg av klass B, C eller D som används 
på inrikes resor, om deras deplacement vid 
konstruktionsvattenlinjen är mindre än 500 
kubrikmeter och deras maximihastighet, en-
ligt definitionen i punkt 1.4.30 i koden för 
höghastighetsfartyg, understiger 20 knop,

23) pråm fartyg med en längd på minst 12 
meter som saknar eget framdrivningsmaski-
neri; minimilängden gäller inte pråmar som 
används för arbete under vattenytan, 

24) hyresbåt fartyg som omfattas av till-
lämpningsområdet för lagen om säkerhet 
och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbå-
tar (621/2005) och som hyrs ut för fritids-
bruk bemannade eller obemannade och som 
i annan än reguljär trafik medför högst tolv 
passagerare; dock inte en segelbåt med ett 
skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift 
är under 5,5 meter, en båt med motor vars 
effekt enligt motortillverkarens uppgift är 
under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte 
heller en roddbåt, 

25) lastfartyg andra än i 15–24 punkten 
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 
meter, 

26) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har 
byggts eller lämpar sig huvudsakligen för 
transport av flytande last i bulk,

27) fartygs längd 96 procent av hela läng-
den i vattenlinjen på 85 procent av minsta 
malldjupet, mätt från kölens överkant, eller 
längden från förstävens förkant till roder-
hjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, 
om detta mått är större; för fartyg konstrue-
rade med styrlastighet ska längden mätas i 
en vattenlinje som är parallell med kon-
struktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med 
en längd under 12 meter är längden dock 
lika med fartygets största längd,

28) bruttodräktighet den i fartygets mät-
brev angivna bruttodräktighet som har fast-
ställts enligt formeln i bilaga I till skepps-
mätningskonventionen; bruttodräktigheten 
för en fast kombination som består av skjut-
bogserare och pråm är den sammanlagda 
bruttodräktigheten för dessa,

29) nettodräktighet den i fartygets mätbrev 

konventionen, vilka medför fler än tolv pas-
sagerare; som höghastighetspassagerarfartyg 
betraktas inte i 38 punkten avsedda passage-
rarfartyg av klass B, C eller D som används 
på inrikes resor, om deras deplacement vid 
konstruktionsvattenlinjen är mindre än 500 
kubrikmeter och deras maximihastighet, en-
ligt definitionen i punkt 1.4.30 i koden för 
höghastighetsfartyg, understiger 20 knop,

23) pråm fartyg med en längd på minst 12 
meter som saknar eget framdrivningsmaski-
neri; minimilängden gäller inte pråmar som 
används för arbete under vattenytan,  

24) hyresbåt fartyg som omfattas av till-
lämpningsområdet för lagen om säkerhet 
och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbå-
tar (621/2005) och som hyrs ut för fritids-
bruk bemannade eller obemannade och som 
i annan än reguljär trafik medför högst tolv 
passagerare; dock inte en segelbåt med ett 
skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift 
är under 5,5 meter, en båt med motor vars 
effekt enligt motortillverkarens uppgift är 
under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte 
heller en roddbåt,

25) lastfartyg andra än i 15–24 punkten 
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 
meter,  

26) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har 
byggts eller lämpar sig huvudsakligen för 
transport av flytande last i bulk,

27) fartygs längd 96 procent av hela läng-
den i vattenlinjen på 85 procent av minsta 
malldjupet, mätt från kölens överkant, eller 
längden från förstävens förkant till roder-
hjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, 
om detta mått är större; för fartyg konstrue-
rade med styrlastighet ska längden mätas i 
en vattenlinje som är parallell med kon-
struktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med 
en längd under 12 meter är längden dock 
lika med fartygets största längd,

28) bruttodräktighet den i fartygets mät-
brev angivna bruttodräktighet som har fast-
ställts enligt formeln i bilaga I till skepps-
mätningskonventionen; bruttodräktigheten 
för en fast kombination som består av skjut-
bogserare och pråm är den sammanlagda 
bruttodräktigheten för dessa,

29) nettodräktighet den i fartygets mätbrev 
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angivna nettodräktighet som har fastställts 
enligt formeln i bilaga I till skeppsmät-
ningskonventionen; nettodräktigheten för en 
fast kombination som består av skjutbogse-
rare och pråm är den sammanlagda netto-
dräktigheten för dessa,

30) internationellt lastmärke ett lastmärke 
i enlighet med lastlinjekonventionen,

31) östersjölastmärke ett lastmärke i en-
lighet med Östersjölastlinjeöverenskommel-
sen,

32) fiskefartygs klasser klasserna I, II och 
III så att fartyg med en längd som under-
skrider 15 meter hör till klass I, fartyg med 
en längd av minst 15 meter men under 24 
meter hör till klass II samt fartyg med en 
längd av minst 24 meter till klass III,

33) reguljär trafik trafik enligt på förhand 
fastställda tidtabeller eller rutter,

34) internationell fart trafik mellan ut-
ländska hamnar eller mellan Finland och ut-
ländska hamnar; den internationella farten 
indelas i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området 
för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska 
viken och Bottniska viken med latitudparal-
lellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig 
bredd, som gräns mellan Danmark och Sve-
rige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för 
östersjötrafik på Nordsjön och därmed för-
bundna vatten, dock inte längre bort än 12° 
västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd 
i söder eller 64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området 
för närtrafik, dock inte i västligare än 12° 
västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd 
eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för 
närtrafik och utanför området för europatra-
fik.

35) internationell resa en resa till sjöss 
från en hamn i Finland till en hamn utanför 
Finland, eller omvänt,

36) inrikes fart trafik mellan finska ham-
nar; med inrikes fart jämställs fart via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden till Viborg samt fart mellan Vi-
hrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i 
tre fartområden som följer:

angivna nettodräktighet som har fastställts 
enligt formeln i bilaga I till skeppsmät-
ningskonventionen; nettodräktigheten för en 
fast kombination som består av skjutbogse-
rare och pråm är den sammanlagda netto-
dräktigheten för dessa,

30) internationellt lastmärke ett lastmärke 
i enlighet med lastlinjekonventionen,

31) östersjölastmärke ett lastmärke i en-
lighet med Östersjölastlinjeöverenskommel-
sen,

32) fiskefartygs klasser klasserna I, II och 
III så att fartyg med en längd som under-
skrider 15 meter hör till klass I, fartyg med 
en längd av minst 15 meter men under 24 
meter hör till klass II samt fartyg med en 
längd av minst 24 meter till klass III,

33) reguljär trafik trafik enligt på förhand 
fastställda tidtabeller eller rutter,

34) internationell fart trafik mellan ut-
ländska hamnar eller mellan Finland och ut-
ländska hamnar; den internationella farten 
indelas i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området 
för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska 
viken och Bottniska viken med latitudparal-
lellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig 
bredd, som gräns mellan Danmark och Sve-
rige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för 
östersjötrafik på Nordsjön och därmed för-
bundna vatten, dock inte längre bort än 12° 
västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd 
i söder eller 64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området 
för närtrafik, dock inte i västligare än 12° 
västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd 
eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för 
närtrafik och utanför området för europatra-
fik.

35) internationell resa en resa till sjöss 
från en hamn i Finland till en hamn utanför 
Finland, eller omvänt,

36) inrikes fart trafik mellan finska ham-
nar; med inrikes fart jämställs fart via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden till Viborg samt fart mellan Vi-
hrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i 
tre fartområden som följer:
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a) fartområde I omfattar åar, älvar, kana-
ler, hamnar, sjöar samt sådana områden i 
den inre skärgården som inte direkt är ut-
satta för sjögång från öppna havet och dess-
utom korta oskyddade farledsavsnitt i den 
inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skär-
gården och sådana skärgårdsområden som är 
direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsom-
råden vid inrikes fart,

37) inrikes resa en resa på finskt havsom-
råde från en finsk hamn till en annan finsk 
hamn eller tillbaka till samma finska hamn,

38) klassificering av passagerarfartyg 
passagerarfartygsklasser för passagerarfar-
tyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet 
beroende på vilket havsområde de trafikerar:

a) passagerarfartyg i klassA ett passage-
rarfartyg som används på inrikes resor och 
som får användas också utanför det område 
som trafikeras av fartyg i klasserna B, C och 
D,

b) passagerarfartyg i klassB ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor, också inom det område som trafikeras 
av fartyg i klasserna C och D, under vilka 
fartyget aldrig befinner sig mer än 20 sjömil, 
vid medelvattenstånd, från en strandlinje där 
nödställda kan ta sig i land,

c) passagerarfartyg i klassC ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor, också inom det område som trafikeras 
av fartyg i klass D, på havsområden där 
sannolikheten för en signifikant våghöjd 
som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 
procent under en ettårsperiod för åretrunttra-
fik eller under en särskild begränsad period 
av året för trafik uteslutande under en sådan 
period och där fartyget aldrig befinner sig 
mer än 15 sjömil från en skyddad plats eller 
mer än 5 sjömil, vid medelvattenstånd, från 
en strandlinje där nödställda kan ta sig i 
land,

d) passagerarfartyg i klassD ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor på havsområden där sannolikheten för en 
signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter 
är mindre än 10 procent, under en ettårspe-
riod för åretrunttrafik eller under en särskild 

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kana-
ler, hamnar, sjöar samt sådana områden i 
den inre skärgården som inte direkt är ut-
satta för sjögång från öppna havet och dess-
utom korta oskyddade farledsavsnitt i den
inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skär-
gården och sådana skärgårdsområden som är 
direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsom-
råden vid inrikes fart,

37) inrikes resa en resa på finskt havsom-
råde från en finsk hamn till en annan finsk 
hamn eller tillbaka till samma finska hamn,

38) klassificering av passagerarfartyg
passagerarfartygsklasser för passagerarfar-
tyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet 
beroende på vilket havsområde de trafikerar:

a) passagerarfartyg i klassA ett passage-
rarfartyg som används på inrikes resor och 
som får användas också utanför det område 
som trafikeras av fartyg i klasserna B, C och 
D,

b) passagerarfartyg i klassB ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor, också inom det område som trafikeras 
av fartyg i klasserna C och D, under vilka 
fartyget aldrig befinner sig mer än 20 sjömil, 
vid medelvattenstånd, från en strandlinje där 
nödställda kan ta sig i land,

c) passagerarfartyg i klassC ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor, också inom det område som trafikeras 
av fartyg i klass D, på havsområden där 
sannolikheten för en signifikant våghöjd 
som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 
procent under en ettårsperiod för åretrunttra-
fik eller under en särskild begränsad period 
av året för trafik uteslutande under en sådan 
period och där fartyget aldrig befinner sig 
mer än 15 sjömil från en skyddad plats eller 
mer än 5 sjömil, vid medelvattenstånd, från 
en strandlinje där nödställda kan ta sig i 
land,

d) passagerarfartyg i klass D ett passage-
rarfartyg som används på sådana inrikes re-
sor på havsområden där sannolikheten för en 
signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter 
är mindre än 10 procent, under en ettårspe-
riod för åretrunttrafik eller under en särskild 
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begränsad period av året för trafik uteslu-
tande under en sådan period och där fartyget 
aldrig befinner sig mer än 6 sjömil från en 
skyddad plats eller mer än 3 sjömil, vid me-
delvattenstånd, från en strandlinje där nöd-
ställda kan ta sig i land,

39) fångstområde I sjöarna samt den inre 
och yttre skärgården fram till den yttre grän-
sen av Finlands inre territorialvatten, fångst-
område II havsområdena i Finska viken, 
norra Östersjön och Bottniska viken norr om 
breddgraden 59 00 N, och fångstområde III 
de övriga havsområdena i Östersjön, varvid 
gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark 
och Sverige vid Skagens breddgrad 57 44,8 
N,

40) vintertrafik gång i nybruten isränna el-
ler gång med ansatser i fast is,

41) klassificeringssällskapsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 391/2009 om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, 

42) erkänt klassificeringssällskap ett klas-
sificeringssällskap som erkänts enligt klassi-
ficeringssällskapsförordningen och med vil-
ket Trafiksäkerhetsverket har slutit avtal om 
besiktningsbemyndigande, (7.11.2014/879)

43) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt 
har hand om frågor med anknytning till far-
tygets fartygssäkerhet.

begränsad period av året för trafik uteslu-
tande under en sådan period och där fartyget 
aldrig befinner sig mer än 6 sjömil från en 
skyddad plats eller mer än 3 sjömil, vid me-
delvattenstånd, från en strandlinje där nöd-
ställda kan ta sig i land,

39) fångstområde I sjöarna samt den inre 
och yttre skärgården fram till den yttre grän-
sen av Finlands inre territorialvatten, fångst-
område II havsområdena i Finska viken, 
norra Östersjön och Bottniska viken norr om 
breddgraden 59 00 N, och fångstområde III 
de övriga havsområdena i Östersjön, varvid 
gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark 
och Sverige vid Skagens breddgrad 57 44,8 
N,

40) vintertrafik gång i nybruten isränna el-
ler gång med ansatser i fast is,

41) klassificeringssällskapsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 391/2009 om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg,  

42) erkänt klassificeringssällskap ett klas-
sificeringssällskap som erkänts enligt klassi-
ficeringssällskapsförordningen och med vil-
ket Transport- och kommunikationsverket
har slutit avtal om besiktningsbemyndi-
gande,  

43) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt 
har hand om frågor med anknytning till far-
tygets fartygssäkerhet.

6 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav

Ett fartyg som omfattas av tillämpnings-
området för SOLAS-konventionen ska upp-
fylla de krav på konstruktioner och utrust-
ning samt arrangemang för dessa som i kon-
ventionen uppställs för fartyget. Vid farty-
gets drift ska iakttas de funktionella krav 
som uppställs i SOLAS-konventionen i syfte 

6 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav

Ett fartyg som omfattas av tillämpnings-
området för SOLAS-konventionen ska upp-
fylla de krav på konstruktioner och utrust-
ning samt arrangemang för dessa som i kon-
ventionen uppställs för fartyget. Vid farty-
gets drift ska iakttas de funktionella krav 
som uppställs i SOLAS-konventionen i syfte 
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att säkerställa fartygssäkerheten.
Ett fartyg som omfattas av tillämpnings-

området för SOLAS-konventionen ska upp-
fylla de förpliktande bestämmelser enligt 
koderna i anslutning till SOLAS-
konventionen som gäller fartygs konstrukt-
ioner, utrustning och arrangemang för dessa.

Utöver vad som anges i SOLAS-
konventionen ska ett fartyg som omfattas av 
konventionen uppfylla kraven enligt de reg-
ler som ett erkänt klassificeringssällskap ut-
arbetat om fartygets skrov, maskineri samt 
elektriska och automatiska anläggningar el-
ler motsvarande föreskrifter som meddelats 
av Trafiksäkerhetsverket.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
fartygssäkerheten kan Trafiksäkerhetsverket
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
de tekniska och funktionella kraven enligt 
SOLAS-konventionen, i första hand med 
tillämpning av IMO:s anvisningar och re-
kommendationer, samt godkänna säkerhets-
konstruktioner, säkerhetssystem och säker-
hetsutrustning enligt SOLAS-konventionen.

att säkerställa fartygssäkerheten.
Ett fartyg som omfattas av tillämpnings-

området för SOLAS-konventionen ska upp-
fylla de förpliktande bestämmelser enligt 
koderna i anslutning till SOLAS-
konventionen som gäller fartygs konstrukt-
ioner, utrustning och arrangemang för dessa.

Utöver vad som anges i SOLAS-
konventionen ska ett fartyg som omfattas av 
konventionen uppfylla kraven enligt de reg-
ler som ett erkänt klassificeringssällskap ut-
arbetat om fartygets skrov, maskineri samt 
elektriska och automatiska anläggningar el-
ler motsvarande föreskrifter som meddelats 
av Transport- och kommunikationsverket.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
fartygssäkerheten kan Transport- och kom-
munikationsverket meddela närmare tek-
niska föreskrifter om de tekniska och funkt-
ionella kraven enligt SOLAS-konventionen, 
i första hand med tillämpning av IMO:s an-
visningar och rekommendationer, samt god-
känna säkerhetskonstruktioner, säkerhetssy-
stem och säkerhetsutrustning enligt SOLAS-
konventionen.

7 §

Eftergifter

För ett fartyg som i vanliga fall inte an-
vänds i internationell fart men som undan-
tagsvis måste göra en internationell resa kan 
Trafiksäkerhetsverket medge eftergifter från 
bestämmelserna i SOLAS-konventionen, om 
fartyget uppfyller de säkerhetskrav som är 
tillräckliga med hänsyn till den tänkta resans 
längd och beskaffenhet samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i SO-
LAS-konventionen kan Trafiksäkerhetsver-
ket dessutom för ett sådant fartyg vars kon-
struktion inrymmer nya slags komponenter 
medge eftergifter i fråga om utrustningskra-
ven avseende säker navigering, om tillämp-
ningen av kraven allvarligt skulle försvåra 
forskningsarbetet för att utveckla kompo-
nenter av detta slag och möjligheterna att in-
stallera dem för bruk på fartyg i internation-
ell fart.

7 §

Eftergifter

För ett fartyg som i vanliga fall inte an-
vänds i internationell fart men som undan-
tagsvis måste göra en internationell resa kan 
Transport- och kommunikationsverket
medge eftergifter från bestämmelserna i 
SOLAS-konventionen, om fartyget uppfyll-
ler de säkerhetskrav som är tillräckliga med 
hänsyn till den tänkta resans längd och be-
skaffenhet samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i SO-
LAS-konventionen kan Transport- och 
kommunikationsverket dessutom för ett så-
dant fartyg vars konstruktion inrymmer nya 
slags komponenter medge eftergifter i fråga 
om utrustningskraven avseende säker navi-
gering, om tillämpningen av kraven allvar-
ligt skulle försvåra forskningsarbetet för att 
utveckla komponenter av detta slag och 
möjligheterna att installera dem för bruk på 
fartyg i internationell fart.
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8 §

Likvärdigheter

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att vissa 
tillbehör, utrustning eller apparater som av-
viker från kraven i SOLAS-konventionen 
installeras i ett fartyg, att ämnen som avvi-
ker från kraven i konventionen används på 
fartyget eller att arrangemang som avviker 
från kraven i konventionen tillämpas i farty-
get, om Trafiksäkerhetsverket utifrån ut-
förda tester eller på något annat sätt har kon-
staterat att tillbehören, utrustningen, appara-
ten, materialet och det särskilda arrange-
manget är minst lika effektiva som de som 
föreskrivs i SOLAS-konventionen.

Under de förutsättningar som anges i SO-
LAS-konventionen kan Trafiksäkerhetsver-
ket besluta att tillbehör, utrustning, appara-
ter, material eller ett särskilt arrangemang i 
anslutning till ett fartyg i ett enskilt fall kan 
ersättas på något annat sätt än vad som 
anges i SOLAS-konventionen.

8 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att vissa tillbehör, utrustning eller ap-
parater som avviker från kraven i SOLAS-
konventionen installeras i ett fartyg, att äm-
nen som avviker från kraven i konventionen 
används på fartyget eller att arrangemang 
som avviker från kraven i konventionen till-
lämpas i fartyget, om Transport- och kom-
munikationsverket utifrån utförda tester eller 
på något annat sätt har konstaterat att tillbe-
hören, utrustningen, apparaten, materialet 
och det särskilda arrangemanget är minst 
lika effektiva som de som föreskrivs i SO-
LAS-konventionen.

Under de förutsättningar som anges i SO-
LAS-konventionen kan Transport- och 
kommunikationsverket besluta att tillbehör, 
utrustning, apparater, material eller ett sär-
skilt arrangemang i anslutning till ett fartyg i 
ett enskilt fall kan ersättas på något annat 
sätt än vad som anges i SOLAS-
konventionen.

9 §

Eftergifter som gäller tekniska säkerhets-
krav

I de fall som anges i SOLAS-
konventionen kan Trafiksäkerhetsverket, 
under de förutsättningar som anges i SO-
LAS-konventionen, medge eftergifter för 
enskilda fartyg eller fartygsklasser i fråga 
om de krav som ställs på fartygets eller far-
tygsklassens konstruktioner, utrustning eller 
arrangemangen för dessa.

9 §

Eftergifter som gäller tekniska säkerhets-
krav

I de fall som anges i SOLAS-
konventionen kan Transport- och kommuni-
kationsverket, under de förutsättningar som 
anges i SOLAS-konventionen, medge efter-
gifter för enskilda fartyg eller fartygsklasser 
i fråga om de krav som ställs på fartygets el-
ler fartygsklassens konstruktioner, utrust-
ning eller arrangemangen för dessa.

10 §

Alternativt arrangemang för säkerhetsar-
rangemangen för ett fartyg

Trafiksäkerhetsverket kan för ett enskilt 
fartyg godkänna att säkerhetsarrangemangen 

10 §

Alternativt arrangemang för säkerhetsar-
rangemangen för ett fartyg

Transport- och kommunikationsverket kan 
för ett enskilt fartyg godkänna att säkerhets-
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för ett fartyg genomförs på ett annat sätt än 
vad som anges i SOLAS-konventionen, om 
man på detta sätt uppnår minst samma sä-
kerhetsnivå som när reglerna enligt SOLAS-
konventionen iakttas.

arrangemangen för ett fartyg genomförs på 
ett annat sätt än vad som anges i SOLAS-
konventionen, om man på detta sätt uppnår 
minst samma säkerhetsnivå som när regler-
na enligt SOLAS-konventionen iakttas.

11 §

Avvikelser, eftergifter och likvärdigheter 
som gäller säkerhetskrav för navigering

Trafiksäkerhetsverket meddelar i enlighet 
med kapitel V i bilagan till SOLAS-
konventionen föreskrifter om i vilken om-
fattning reglerna 15―28 i kapitel V i bila-
gan till SOLAS-konventionen ska tillämpas 
på fartyg med en bruttodräktighet under 150 
och på sådana fartyg med en bruttodräktig-
het under 500 som uteslutande navigerar i 
skyddade kustvatten eller i inre farvatten i 
Finland. Trafiksäkerhetsverket meddelar 
även föreskrifter om till vilka delar reglerna 
i kapitel V i bilagan till SOLAS-
konventionen ska tillämpas på fartyg i inri-
kes fart.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela före-
skrifter i enlighet med kapitel V i bilagan till 
SOLAS-konventionen om allmänna avvi-
kelser från kraven på navigationsutrustning 
för fartyg som saknar mekanisk framdriv-
ning.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov 
medge partiella eller villkorliga eftergifter 
från säkerhetskraven för navigering eller 
likvärdigheter enligt kapitel V i bilagan till 
SOLAS-konventionen när ett fartyg används 
på en resa där den största distansen från far-
tyget till land, resans längd och beskaffen-
het, frånvaron av allmänna sjöfartsrisker och 
andra omständigheter som påverkar säker-
heten är sådana att det vore oändamålsenligt 
eller onödigt att tillämpa SOLAS-
konventionen fullt ut. Trafiksäkerhetsverket
ska då ta hänsyn till hur eftergifterna och 
likvärdigheterna eventuellt inverkar på öv-
riga fartygs säkerhet.

11 §

Avvikelser, eftergifter och likvärdigheter 
som gäller säkerhetskrav för navigering

Transport- och kommunikationsverket
meddelar i enlighet med kapitel V i bilagan 
till SOLAS-konventionen föreskrifter om i 
vilken omfattning reglerna 15–28 i kapitel V 
i bilagan till SOLAS-konventionen ska till-
lämpas på fartyg med en bruttodräktighet 
under 150 och på sådana fartyg med en brut-
todräktighet under 500 som uteslutande na-
vigerar i skyddade kustvatten eller i inre 
farvatten i Finland. Transport- och kommu-
nikationsverket meddelar även föreskrifter
om till vilka delar reglerna i kapitel V i bila-
gan till SOLAS-konventionen ska tillämpas 
på fartyg i inrikes fart.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela föreskrifter i enlighet med kapitel 
V i bilagan till SOLAS-konventionen om 
allmänna avvikelser från kraven på navigat-
ionsutrustning för fartyg som saknar meka-
nisk framdrivning.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vid behov medge partiella eller villkorliga 
eftergifter från säkerhetskraven för navige-
ring eller likvärdigheter enligt kapitel V i bi-
lagan till SOLAS-konventionen när ett far-
tyg används på en resa där den största di-
stansen från fartyget till land, resans längd 
och beskaffenhet, frånvaron av kända navi-
gationsrisker och andra omständigheter som 
påverkar säkerheten är sådana att det vore 
oändamålsenligt eller onödigt att tillämpa 
SOLAS-konventionen fullt ut. Transport-
och kommunikationsverket ska då ta hänsyn 
till hur eftergifterna och likvärdigheterna 
eventuellt inverkar på övriga fartygs säker-
het.

12 § 12 §
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Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg

Redaren eller dennes ombud ska för hög-
hastighetsfartyg ansöka om trafiktillstånd 
enligt den säkerhetskod för höghastighets-
fartyg som avses i SOLAS-konventionen.

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja och vid 
behov återkalla trafiktillstånd för höghastig-
hetsfartyg enligt säkerhetskoden för höghas-
tighetsfartyg, på de grunder som anges i ko-
den.

Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg

Redaren eller dennes ombud ska för hög-
hastighetsfartyg ansöka om trafiktillstånd 
enligt den säkerhetskod för höghastighets-
fartyg som avses i SOLAS-konventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja och vid behov återkalla trafiktill-
stånd för höghastighetsfartyg enligt säker-
hetskoden för höghastighetsfartyg, på de 
grunder som anges i koden.

13 §

Information till IMO

Trafiksäkerhetsverket ska informera IMO 
om eftergifter beviljade enligt 7 § 2 mom., 
alternativa arrangemang godkända enligt 10 
§ samt om partiella eller villkorliga eftergif-
ter eller likvärdigheter beviljade enligt 11 § 
3 mom.

Trafiksäkerhetsverket ska informera IMO 
om i 8 § 1 mom. avsedda beslut om likvär-
dighet samt lämna en rapport om utförda 
undersökningar.

13 §

Information till IMO

Transport- och kommunikationsverket ska 
informera IMO om eftergifter beviljade en-
ligt 7 § 2 mom., alternativa arrangemang 
godkända enligt 10 § samt om partiella eller 
villkorliga eftergifter eller likvärdigheter 
beviljade enligt 11 § 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska 
informera IMO om i 8 § 1 mom. avsedda 
beslut om likvärdighet samt lämna en rap-
port om utförda undersökningar.

14 §

Klassificering av passagerarfartyg

Passagerarfartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för non-SOLAS-direktivet de-
las in i klasserna A, B, C och D i enlighet 
med non-SOLAS-direktivet beroende på 
vilket havsområde de trafikerar.

Trafiksäkerhetsverket bestämmer närmare 
gränserna för de havsområden som avses i 1 
mom.

Vid tillämpning av bestämmelserna och 
föreskrifterna om radiokommunikation defi-
nieras havsområdena i enlighet med be-
stämmelserna i bilaga IV till SOLAS-
konventionen.

14 §

Klassificering av passagerarfartyg

Passagerarfartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för non-SOLAS-direktivet de-
las in i klasserna A, B, C och D i enlighet 
med non-SOLAS-direktivet beroende på 
vilket havsområde de trafikerar.

Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer närmare gränserna för de havsom-
råden som avses i 1 mom.

Vid tillämpning av bestämmelserna och 
föreskrifterna om radiokommunikation defi-
nieras havsområdena i enlighet med be-
stämmelserna i bilaga IV till SOLAS-
konventionen.

15 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav

15 §

Allmänna tekniska säkerhetskrav
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Ett passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska uppfylla de tekniska 
säkerhetskrav som i non-SOLAS-direktivet 
uppställs för det.

Utöver vad som anges i non-SOLAS-
direktivet ska ett fartyg som omfattas av di-
rektivet uppfylla kraven enligt de regler som 
ett erkänt klassificeringssällskap utarbetat 
om fartygets skrov, maskineri samt elekt-
riska och automatiska anläggningar eller 
motsvarande föreskrifter som meddelats av 
Trafiksäkerhetsverket.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Trafiksäkerhetsverket
närmare föreskrifter om fartygs tekniska sä-
kerhet.

Ett passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska uppfylla de tekniska 
säkerhetskrav som i non-SOLAS-direktivet 
uppställs för det.

Utöver vad som anges i non-SOLAS-
direktivet ska ett fartyg som omfattas av di-
rektivet uppfylla kraven enligt de regler som 
ett erkänt klassificeringssällskap utarbetat 
om fartygets skrov, maskineri samt elekt-
riska och automatiska anläggningar eller 
motsvarande föreskrifter som meddelats av 
Transport- och kommunikationsverket.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket närmare föreskrifter om far-
tygs tekniska säkerhet.

16 §

Ytterligare säkerhetskrav

För säkerställande av en tillräcklig nivå 
med tanke på fartygssäkerheten kan Trafik-
säkerhetsverket meddela närmare tekniska 
föreskrifter om omständigheter kring den 
tekniska säkerheten för passagerarfartyg 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
non-SOLAS-direktivet, om det på grund av 
klimat- och väderleksförhållanden eller 
andra särskilda lokala förhållanden är nöd-
vändigt att förbättra säkerhetskraven enligt 
direktivet.

16 §

Ytterligare säkerhetskrav

För säkerställande av en tillräcklig nivå 
med tanke på fartygssäkerheten kan Trans-
port- och kommunikationsverket meddela 
närmare tekniska föreskrifter om omstän-
digheter kring den tekniska säkerheten för 
passagerarfartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för non-SOLAS-direktivet, 
om det på grund av klimat- och väderleks-
förhållanden eller andra särskilda lokala 
förhållanden är nödvändigt att förbättra sä-
kerhetskraven enligt direktivet.

17 §

Likvärdigheter

Trafiksäkerhetsverket kan meddela före-
skrifter enligt vilka det är tillåtet att tillämpa 
regler som motsvarar reglerna i bilaga I till 
non-SOLAS-direktivet, om de motsvarande 
reglerna är minst lika effektiva som reglerna 
i bilaga I.

17 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela föreskrifter enligt vilka det är tillå-
tet att tillämpa regler som motsvarar regler-
na i bilaga I till non-SOLAS-direktivet, om 
de motsvarande reglerna är minst lika effek-
tiva som reglerna i bilaga I.

18 §

Eftergifter

18 §

Eftergifter
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Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare tekniska föreskrifter enligt vilka pas-
sagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-
direktivet medges eftergifter från vissa sär-
skilda krav enligt direktivet när de används 
för inrikes resor.

Trafiksäkerhetsverket ska förena eftergif-
ten med driftkrav enligt non-SOLAS-
direktivet genom vilka det säkerställs att sä-
kerhetsnivån för fartyget inte blir lägre.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare tekniska föreskrifter enligt 
vilka passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet medges eftergifter från 
vissa särskilda krav enligt direktivet när de 
används för inrikes resor.

Transport- och kommunikationsverket ska 
förena eftergiften med driftkrav enligt non-
SOLAS-direktivet genom vilka det säker-
ställs att säkerhetsnivån för fartyget inte blir 
lägre.

19 §

Trafiktillstånd för höghastighetspassagerar-
fartyg

Redaren eller dennes ombud ska för hög-
hastighetspassagerarfartyg ansöka om trafik-
tillstånd enligt den säkerhetskod för höghas-
tighetsfartyg som avses i non-SOLAS-
direktivet.

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja och vid 
behov återkalla trafiktillstånd för höghastig-
hetspassagerarfartyg enligt den säkerhetskod 
för höghastighetsfartyg som avses i non-
SOLAS-direktivet, på de grunder som anges 
i koden.

19 §

Trafiktillstånd för höghastighetspassagerar-
fartyg

Redaren eller dennes ombud ska för hög-
hastighetspassagerarfartyg ansöka om trafik-
tillstånd enligt den säkerhetskod för höghas-
tighetsfartyg som avses i non-SOLAS-
direktivet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja och vid behov återkalla trafiktill-
stånd för höghastighetspassagerarfartyg en-
ligt den säkerhetskod för höghastighetsfar-
tyg som avses i non-SOLAS-direktivet, på 
de grunder som anges i koden.

20 §

Information till kommissionen

Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart in-
formera Europeiska gemenskapernas kom-
mission om de åtgärder som avses i 16-18 §.

20 §

Information till kommissionen

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart informera Europeiska gemen-
skapernas kommission om de åtgärder som 
avses i 16-18 §.

21 §

Fiskefartyg som omfattas av tillämpnings-
området för fiskefartygsdirektivet

Ett fiskefartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska 

21 §

Fiskefartyg som omfattas av tillämpnings-
området för fiskefartygsdirektivet

Ett fiskefartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska 
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uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i 
fiskefartygsdirektivet och i övriga direktiv 
uppställs för fartyget i fråga. Fartyget ska 
också uppfylla kraven enligt Torremoli-
nosprotokollet så som anges i fiskefartygsdi-
rektivet.

Utöver vad som anges i fiskefartygsdirek-
tivet ska vid konstruktion, byggande och 
underhåll av skrov, huvud- och hjälpmaski-
neri samt elektriska och automatiska an-
läggningar på ett fiskefartyg iakttas de före-
skrifter som fastställts för klassificering av 
en erkänd organisation eller motsvarande fö-
reskrifter som meddelats av Trafiksäker-
hetsverket.

För genomförande av fiskefartygsdirekti-
vet meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare 
föreskrifter om fiskefartygs tekniska säker-
het.

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket i enskilda fall medge undantag från kra-
ven enligt fiskefartygsdirektivet, om undan-
taget inte försämrar fartygssäkerheten.

Under de förutsättningar som anges i fis-
kefartygsdirektivet kan Trafiksäkerhetsver-
ket besluta att tillbehör, utrustning, appara-
ter, material och särskilda arrangemang i en-
skilda fall kan betraktas som likvärdiga en-
ligt vad som annars förutsätts i fiskefartygs-
direktivet.

uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i 
fiskefartygsdirektivet och i övriga direktiv 
uppställs för fartyget i fråga. Fartyget ska 
också uppfylla kraven enligt Torremoli-
nosprotokollet så som anges i fiskefartygsdi-
rektivet.

Utöver vad som anges i fiskefartygsdirek-
tivet ska vid konstruktion, byggande och 
underhåll av skrov, huvud- och hjälpmaski-
neri samt elektriska och automatiska an-
läggningar på ett fiskefartyg iakttas de före-
skrifter som fastställts för klassificering av 
en erkänd organisation eller motsvarande fö-
reskrifter som meddelats av Transport- och 
kommunikationsverket.

För genomförande av fiskefartygsdirekti-
vet och övriga direktiv meddelar Transport-
och kommunikationsverket närmare före-
skrifter om fiskefartygs tekniska säkerhet.

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket i enskilda fall medge 
undantag från kraven enligt fiskefartygsdi-
rektivet, om undantaget inte försämrar far-
tygssäkerheten.

Under de förutsättningar som anges i fis-
kefartygsdirektivet kan Transport- och 
kommunikationsverket besluta att tillbehör, 
utrustning, apparater, material och särskilda 
arrangemang i enskilda fall kan betraktas 
som likvärdiga enligt vad som annars förut-
sätts i fiskefartygsdirektivet.

22 §

Specialfartyg

Ett specialfartyg som omfattas av någon-
dera koden för specialfartyg ska uppfylla de 
tekniska säkerhetskrav som i koden upp-
ställts för fartyget i fråga.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
fartygssäkerheten kan Trafiksäkerhetsverket
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
de tekniska kraven för specialfartyg i enlig-
het med IMO:s anvisningar och rekommen-
dationer.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall 
medge undantag från bestämmelserna i ko-

22 §

Specialfartyg

Ett specialfartyg som omfattas av någon-
dera koden för specialfartyg ska uppfylla de 
tekniska säkerhetskrav som i koden upp-
ställts för fartyget i fråga.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
fartygssäkerheten kan Transport- och kom-
munikationsverket meddela närmare tek-
niska föreskrifter om de tekniska kraven för 
specialfartyg i enlighet med IMO:s anvis-
ningar och rekommendationer.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i enskilda fall medge undantag från be-
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den för specialfartyg, om det är fråga om en 
enstaka resa i skyddade kustvatten och far-
tyget uppfyller de säkerhetskrav som är till-
räckliga med hänsyn till den tänkta resans 
längd och karaktär samt farvattnet.

För ett fartyg som i vanliga fall inte an-
vänds som specialfartyg men som undan-
tagsvis gör en resa som specialfartyg kan 
Trafiksäkerhetsverket medge eftergifter från 
bestämmelserna i koden för specialfartyg, 
om fartyget uppfyller de säkerhetskrav som 
är tillräckliga med hänsyn till den tänkta re-
sans längd och karaktär samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i ko-
den för specialfartyg kan Trafiksäkerhets-
verket besluta att tillbehör, utrustning, appa-
rater, material och särskilda arrangemang i 
enskilda fall kan betraktas som likvärdiga 
enligt vad som annars förutsätts i koden för 
specialfartyg.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om hur koden för specialfartyg ska till-
lämpas på specialfartyg med en bruttodräk-
tighet under 500.

stämmelserna i koden för specialfartyg, om 
det är fråga om en enstaka resa i skyddade 
kustvatten och fartyget uppfyller de säker-
hetskrav som är tillräckliga med hänsyn till 
den tänkta resans längd och karaktär samt 
farvattnet.

För ett fartyg som i vanliga fall inte an-
vänds som specialfartyg men som undan-
tagsvis gör en resa som specialfartyg kan 
Transport- och kommunikationsverket 
medge eftergifter från bestämmelserna i ko-
den för specialfartyg, om fartyget uppfyller 
de säkerhetskrav som är tillräckliga med 
hänsyn till den tänkta resans längd och ka-
raktär samt farvattnet.

Under de förutsättningar som anges i ko-
den för specialfartyg kan Transport- och 
kommunikationsverket besluta att tillbehör, 
utrustning, apparater, material och särskilda 
arrangemang i enskilda fall kan betraktas 
som likvärdiga enligt vad som annars förut-
sätts i koden för specialfartyg.

Transport- och kommunikationsverket 
meddelar föreskrifter om hur koden för spe-
cialfartyg ska tillämpas på specialfartyg med 
en bruttodräktighet under 500.

23 §

Övriga fartyg

För andra än i 21 och 22 § avsedda fartyg 
meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare 
tekniska föreskrifter för uppfyllande av de 
allmänna säkerhetskraven enligt 5 § och för 
säkerställande av en tillräcklig nivå med 
hänsyn till fartygssäkerheten. Föreskrifterna 
kan gälla fartygets

1) konstruktion och utrustning,
2) stabilitet,
3) huvud- och hjälpmaskineri, anordningar 

och system,
4) navigationsutrustning,
5) navigationsljus samt kommunikations-

och signalutrustning,
6) radioutrustning,
7) brandsäkerhet,
8) livräddningsanordningar,
9) elinstallationer och elektriska anlägg-

ningar,

23 §

Övriga fartyg

För andra än i 21 och 22 § avsedda fartyg 
meddelar Transport- och kommunikations-
verket närmare tekniska föreskrifter för upp-
fyllande av de allmänna säkerhetskraven en-
ligt 5 § och för säkerställande av en tillräck-
lig nivå med hänsyn till fartygssäkerheten. 
Föreskrifterna kan gälla fartygets

1) konstruktion och utrustning,
2) stabilitet,
3) huvud- och hjälpmaskineri, anordningar 

och system,
4) navigationsutrustning,
5) navigationsljus samt kommunikations-

och signalutrustning,
6) radioutrustning,
7) brandsäkerhet,
8) livräddningsanordningar,
9) elinstallationer och elektriska anlägg-

ningar,
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10) andra motsvarande tekniska omstän-
digheter.

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket i enskilda fall medge avvikelser från de 
föreskrifter som avses i 1 mom., om fartygs-
säkerheten inte försämras väsentligt.

10) andra motsvarande tekniska omstän-
digheter.

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket i enskilda fall medge 
avvikelser från de föreskrifter som avses i 1 
mom., om fartygssäkerheten inte försämras 
väsentligt.

24 §

Specialkrav i fråga om den förliga porten på 
ro-ro-fartyg

Den förliga ramp som leder till bildäcket 
på finska ro-ro-fartyg och utländska ro-ro-
passagerarfartyg som går i reguljär trafik 
från eller till en hamn i Finland ska till kon-
struktion och arrangemang vara sådan att 
den inte skadas om den förliga bordlägg-
ningsporten går sönder eller lossnar.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare tekniska föreskrifter om konstruktion 
och arrangemang i fråga om den förliga 
rampen.

24 §

Specialkrav i fråga om den förliga porten på 
ro-ro-fartyg

Den förliga ramp som leder till bildäcket 
på finska ro-ro-fartyg och utländska ro-ro-
passagerarfartyg som går i reguljär trafik 
från eller till en hamn i Finland ska till kon-
struktion och arrangemang vara sådan att 
den inte skadas om den förliga bordlägg-
ningsporten går sönder eller lossnar.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
konstruktion och arrangemang i fråga om 
den förliga rampen.

27 §

Fartyg i internationell fart

Ett fartyg i internationell fart ska uppfylla 
kraven enligt bestämmelserna i lastlinjekon-
ventionen och Östersjölastlinjeöverens-
kommelsen.

Fartyget ska ha ett internationellt last-
märke och ett internationellt lastlinjecertifi-
kat eller ett östersjölastmärke och ett öster-
sjölastlinjecertifikat eller ett internationellt 
dispenscertifikat så som bestäms i lastlinje-
konventionen eller Östersjölastlinjeöverens-
kommelsen.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare tekniska föreskrifter för genomförande 
av lastlinjekonventionen och Östersjölast-

27 §

Fartyg i internationell fart

Ett fartyg i internationell fart ska uppfylla 
kraven enligt bestämmelserna i lastlinjekon-
ventionen eller Östersjölastlinjeöverens-
kommelsen.

Fartyget ska ha ett internationellt last-
märke och ett internationellt lastlinjecertifi-
kat eller ett östersjölastmärke och ett öster-
sjölastlinjecertifikat eller ett internationellt 
dispenscertifikat så som bestäms i lastlinje-
konventionen eller Östersjölastlinjeöverens-
kommelsen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare tekniska föreskrifter för 
genomförande av lastlinjekonventionen och 
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linjeöverenskommelsen. Östersjölastlinjeöverenskommelsen.

28 §

Fartyg i inrikes fart

Ett passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska uppfylla de lastlinje-
krav som uppställs i non-SOLAS-direktivet.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes 
fart med en längd av minst 24 meter ska ha 
ett lastmärke för inrikes fart och ett nation-
ellt lastlinjecertifikat som anger hur djupt 
fartyget får lastas. Om fartyget har ett inter-
nationellt lastmärke och lastlinjecertifikat el-
ler ett östersjölastmärke och ett östersjölast-
linjecertifikat, behövs det inte något särskilt 
lastmärke för inrikes fart eller något nation-
ellt lastlinjecertifikat.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes 
fart med en längd över 15 meter men under 
24 meter ska ha ett sådant fribord som med 
hänsyn till farvattnets karaktär kan anses 
tryggt. För fartyg som avses i detta moment 
kan Trafiksäkerhetsverket vid behov be-
stämma ett lastmärke för inrikes fart och ut-
färda ett nationellt lastlinjecertifikat, om det 
med hänsyn till av fartygets användningsän-
damål och fartområdet behövs för att säker-
ställa säker drift av fartyget.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Trafiksäkerhetsverket
närmare föreskrifter om lastlinjerna för pas-
sagerarfartyg i inrikes fart som omfattas av 
non-SOLAS-direktivet. Trafiksäkerhetsver-
ket meddelar också närmare tekniska före-
skrifter om krav i fråga om konstruktion för
övriga fartyg i inrikes fart samt om fribord 
och uträknandet av det. Dessutom meddelar 
Trafiksäkerhetsverket närmare tekniska fö-
reskrifter om mått, placering och utmärk-
ning av lastmärket för inrikes fart och de lin-
jer som används utöver lastmärket.

28 §

Fartyg i inrikes fart

Ett passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska uppfylla de lastlinje-
krav som uppställs i non-SOLAS-direktivet.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes 
fart med en längd av minst 24 meter ska ha 
ett lastmärke för inrikes fart och ett nation-
ellt lastlinjecertifikat som anger hur djupt 
fartyget får lastas. Om fartyget har ett inter-
nationellt lastmärke och lastlinjecertifikat el-
ler ett östersjölastmärke och ett östersjölast-
linjecertifikat, behövs det inte något särskilt 
lastmärke för inrikes fart eller något nation-
ellt lastlinjecertifikat.

Andra än i 1 mom. avsedda fartyg i inrikes 
fart med en längd över 15 meter men under 
24 meter ska ha ett sådant fribord som med 
hänsyn till farvattnets karaktär kan anses 
tryggt. För fartyg som avses i detta moment 
kan Transport- och kommunikationsverket 
vid behov bestämma ett lastmärke för inri-
kes fart och utfärda ett nationellt lastlinje-
certifikat, om det med hänsyn till av farty-
gets användningsändamål och fartområdet 
behövs för att säkerställa säker drift av far-
tyget.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket närmare föreskrifter om last-
linjerna för passagerarfartyg i inrikes fart 
som omfattas av non-SOLAS-direktivet. 
Transport- och kommunikationsverket med-
delar också närmare tekniska föreskrifter om 
krav i fråga om konstruktion för övriga far-
tyg i inrikes fart samt om fribord och uträk-
nandet av det. Dessutom meddelar Trans-
port- och kommunikationsverket närmare 
tekniska föreskrifter om mått, placering och 
utmärkning av lastmärket för inrikes fart och 
de linjer som används i förening med last-
märket.

29 § 29 §
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Eftergifter

För ett finskt fartyg med nya typer av lös-
ningar kan Trafiksäkerhetsverket medge ef-
tergifter från de bestämmelser i lastlinje-
konventionen som om de tillämpas, i bety-
dande grad kan hindra forskning för att vi-
dareutveckla dessa nya typer av lösningar 
och hindra ibruktagandet av dem på fartyg 
som används på internationella resor. Ett 
fartyg av detta slag ska dock uppfylla de sä-
kerhetskrav som med hänsyn till den totala 
säkerheten är tillräckliga för den drift som 
fartyget är avsett för.

För ett finskt fartyg som i vanliga fall inte 
används i internationell fart men som undan-
tagsvis gör en internationell resa kan Trafik-
säkerhetsverket medge eftergifter från be-
stämmelserna enligt lastlinjekonventionen, 
om fartyget uppfyller säkerhetskrav tillräck-
liga med hänsyn till den tänkta resans längd 
och karaktär samt farvattnet.

Trafiksäkerhetsverket ska informera IMO 
om eftergifter enligt 1 och 2 mom.

Eftergifter

För ett finskt fartyg med nya typer av lös-
ningar kan Transport- och kommunikations-
verket medge eftergifter från de bestämmel-
ser i lastlinjekonventionen som om de till-
lämpas, i betydande grad kan hindra forsk-
ning för att vidareutveckla dessa nya typer 
av lösningar och hindra ibruktagandet av 
dem på fartyg som används på internation-
ella resor. Ett fartyg av detta slag ska dock 
uppfylla de säkerhetskrav som med hänsyn 
till den totala säkerheten är tillräckliga för 
den drift som fartyget är avsett för.

För ett finskt fartyg som i vanliga fall inte 
används i internationell fart men som undan-
tagsvis gör en internationell resa kan Trans-
port- och kommunikationsverket medge ef-
tergifter från bestämmelserna enligt lastlin-
jekonventionen, om fartyget uppfyller sä-
kerhetskrav tillräckliga med hänsyn till den 
tänkta resans längd och karaktär samt far-
vattnet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
informera IMO om eftergifter enligt 1 och 2 
mom.

30 §

Likvärdigheter

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att vissa 
tillbehör, en viss utrustning eller en viss ap-
parat installeras i ett finskt fartyg eller att ett 
visst material används eller ett särskilt ar-
rangemang tillämpas på fartyget som är an-
norlunda än vad som krävs i lastlinjekon-
ventionen, om Trafiksäkerhetsverket utifrån 
utförda tester eller på något annat sätt har 
konstaterat att tillbehören, utrustningen, ap-
paraten, materialet och det särskilda ar-
rangemanget är minst lika ändamålsenliga 
som de som föreskrivs i lastlinjekonvention-
en.

30 §

Likvärdigheter

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att vissa tillbehör, en viss utrustning 
eller en viss apparat installeras i ett finskt 
fartyg eller att ett visst material används el-
ler ett särskilt arrangemang tillämpas på far-
tyget som är annorlunda än vad som krävs i 
lastlinjekonventionen, om Transport- och 
kommunikationsverket utifrån utförda tester 
eller på något annat sätt har konstaterat att 
tillbehören, utrustningen, apparaten, materi-
alet och det särskilda arrangemanget är 
minst lika ändamålsenliga som de som före-
skrivs i lastlinjekonventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
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Trafiksäkerhetsverket ska informera IMO 
om i 1 mom. avsedda beslut som gäller far-
tyg i internationell fart samt lämna en rap-
port om utförda undersökningar.

informera IMO om i 1 mom. avsedda beslut 
som gäller fartyg i internationell fart samt 
lämna en rapport om utförda undersökning-
ar.

31 §

Avvikelser från lastlinjebestämmelserna i 
inrikes fart

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket i enskilda fall medge avvikelser från 
lastlinjebestämmelserna för inrikes fart när 
det gäller andra fartyg än passagerarfartyg 
som omfattas av non-SOLAS-direktivet, om 
fartygssäkerheten inte försämras väsentligt.

31 §

Avvikelser från lastlinjebestämmelserna i 
inrikes fart

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket i enskilda fall medge 
avvikelser från lastlinjebestämmelserna för 
inrikes fart när det gäller andra fartyg än 
passagerarfartyg som omfattas av non-
SOLAS-direktivet, om fartygssäkerheten 
inte försämras väsentligt.

32 §

Ansökan om bestämmande av lastmärke

Ett finskt fartygs redare eller dennes om-
bud ska lämna in en skriftlig ansökan om 
bestämmande av lastmärkets placering till 
Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klassi-
ficeringssällskap som befullmäktigats av
Trafiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om de uppgifter som ska fogas till ansö-
kan, ansökningstidpunkten och ordnandet av 
bestämmande av lastmärke.

32 §

Ansökan om bestämmande av lastmärke

Ett finskt fartygs redare eller dennes om-
bud ska lämna in en skriftlig ansökan om 
bestämmande av lastmärkets placering till 
Transport- och kommunikationsverket eller 
ett erkänt klassificeringssällskap som be-
fullmäktigats av Transport- och kommuni-
kationsverket.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de uppgifter som 
ska fogas till ansökan, ansökningstidpunkten 
och ordnandet av bestämmande av last-
märke.

33 §

Bestämmande av lastmärke samt lastlinje-
certifikat

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap bestämmer placeringen 
av ett lastmärke och utfärdar ett lastlinjecer-
tifikat. I fråga om inrikes fart bestäms place-
ringen av ett lastmärke och utfärdas lastlin-
jecertifikat för ett eller flera fartområden för 
inrikes fart.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-

33 §

Bestämmande av lastmärke samt lastlinje-
certifikat

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap be-
stämmer placeringen av ett lastmärke och 
utfärdar ett lastlinjecertifikat. I fråga om in-
rikes fart bestäms placeringen av ett last-
märke och utfärdas lastlinjecertifikat för ett 
eller flera fartområden för inrikes fart.

Transport- och kommunikationsverket el-
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sificeringssällskap kan på basis av den pla-
cering av ett lastmärke som verket eller säll-
skapet bestämt utfärda ett interimistiskt last-
linjecertifikat för ett fartyg för högst fem 
månader.

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i lastlin-
jecertifikatet, ska redaren eller dennes om-
bud utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett 
nytt lastlinjecertifikat hos Trafiksäkerhets-
verket eller hos ett erkänt klassificeringssäll-
skap.

ler ett erkänt klassificeringssällskap kan på 
basis av den placering av ett lastmärke som 
verket eller sällskapet bestämt utfärda ett in-
terimistiskt lastlinjecertifikat för ett fartyg 
för högst fem månader.

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i lastlin-
jecertifikatet, ska redaren eller dennes om-
bud utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett 
nytt lastlinjecertifikat hos Transport- och 
kommunikationsverket eller hos ett erkänt 
klassificeringssällskap.

34 §

Ändring av fartyg efter bestämmandet av 
lastmärke

Om ett fartyg efter bestämmandet av last-
märke har ändrats så att fartygets fribord 
kan påverkas, får fartyget inte användas för-
rän redaren eller dennes ombud har anmält 
ändringen till Trafiksäkerhetsverket eller ett 
av Trafiksäkerhetsverket bemyndigat erkänt 
klassificeringssällskap och ett nytt fribord
har bestämts för fartyget.

34 §

Ändring av fartyg efter bestämmandet av 
lastmärke

Om ett fartyg efter bestämmandet av last-
märke har ändrats så att fartygets fribord 
kan påverkas, får fartyget inte användas för-
rän redaren eller dennes ombud har anmält 
ändringen till Transport- och kommunikat-
ionsverket eller ett av Transport- och kom-
munikationsverket bemyndigat erkänt klassi-
ficeringssällskap och när ett nytt fribord har 
bestämts för fartyget.

36 §

Besiktningsförrättare

Trafiksäkerhetsverket utför besiktning av 
finska fartyg. Trafiksäkerhetsverket kan be-
myndiga ett erkänt klassificeringssällskap 
att utföra en besiktning partiellt eller helt. 
Ett klassificeringssällskap som bemyndigats 
av Trafiksäkerhetsverket ska ha ett ombud 
som har hemort i Finland och som för klas-
sificeringssällskapets talan inför domstol 
och andra myndigheter.

Trafiksäkerhetsverket ska samarbeta med 
det erkända klassificeringssällskap som det 
bemyndigat i utformningen av klassifice-
ringssällskapets regler och förfaranden och 

36 §

Besiktningsförrättare

Transport- och kommunikationsverket ut-
för besiktning av finska fartyg. Transport-
och kommunikationsverket kan bemyndiga 
ett erkänt klassificeringssällskap att utföra 
en besiktning partiellt eller helt. Ett klassifi-
ceringssällskap som bemyndigats av Trans-
port- och kommunikationsverket ska ha ett 
ombud som har hemort i Finland och som 
för klassificeringssällskapets talan inför 
domstol och andra myndigheter.

Transport- och kommunikationsverket ska 
samarbeta med det erkända klassificerings-
sällskap som det bemyndigat i utformningen 
av klassificeringssällskapets regler och för-
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samråda med klassificeringssällskapet för att 
uppnå en enhetlig tolkning av de internat-
ionella konventionerna.

Trafiksäkerhetsverket kan ge en besikt-
ningsman som det utsett och som inte är an-
ställd hos Trafiksäkerhetsverket i uppdrag 
att partiellt eller helt utföra en besiktning av 
ett fartyg i inrikes fart.

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trafik-
säkerhetsverket anlita ett sådant anmält or-
gan som avses i 11 § i lagen om säkerhet 
och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbå-
tar.

faranden och samråda med klassificerings-
sällskapet för att uppnå en enhetlig tolkning 
av de internationella konventionerna.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ge en besiktningsman som det utsett och 
som inte är anställd hos Transport- och 
kommunikationsverket i uppdrag att partiellt 
eller helt utföra en besiktning av ett fartyg i 
inrikes fart.

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trans-
port- och kommunikationsverket anlita ett 
sådant anmält organ som avses i 11 § i lagen 
om säkerhet och utsläppskrav i fråga om 
vissa fritidsbåtar.

37 § 

Besiktning som utförts av myndigheter i 
andra stater

Trafiksäkerhetsverket kan begära att en 
myndighet i en stat som är fördragsslutande 
part i SOLAS-konventionen, MARPOL 
73/78-konventionen, lastlinjekonventionen 
eller barlastvattenkonventionen utför någon 
annan än en första besiktning. En sådan be-
siktning är likvärdig med en i detta kapitel 
avsedd besiktning.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en av-
talspart till de konventioner som nämns i 1 
mom. kan besiktas i Finland, om en behörig 
myndighet i fartygets flaggstat anhåller om 
detta hos Trafiksäkerhetsverket.

37 §

Besiktning som utförts av myndigheter i 
andra stater

Transport- och kommunikationsverket kan 
begära att en myndighet i en stat som är för-
dragsslutande part i SOLAS-konventionen, 
MARPOL 73/78-konventionen, lastlinje-
konventionen eller barlastvattenkonvention-
en utför någon annan än en första besikt-
ning. En sådan besiktning är likvärdig med 
en i detta kapitel avsedd besiktning.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en av-
talspart till de konventioner som nämns i 1 
mom. kan besiktas i Finland, om en behörig 
myndighet i fartygets flaggstat anhåller om 
detta hos Transport- och kommunikations-
verket.

38 §

Utsedda besiktningsmän

En utsedd besiktningsman ska ha sådan 
behörighet att han eller hon kan utföra be-
siktningar på behörigt sätt. Närmare be-
stämmelser om behörighetsvillkoren för ut-
sedda besiktningsmän utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda besiktnings-
män utses för viss tid, högst fem år. Utnäm-
ningsbrevet ska kunna förnyas på ansökan 
om sökanden kan visa att han eller hon har 
bibehållit sin behörighet.

38 §

Utsedda besiktningsmän

En utsedd besiktningsman ska ha sådan 
behörighet att han eller hon kan utföra be-
siktningar på behörigt sätt. Närmare be-
stämmelser om behörighetsvillkoren för ut-
sedda besiktningsmän utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda besiktnings-
män utses för viss tid, högst fem år. Utnäm-
ningsbrevet ska kunna förnyas på ansökan 
om sökanden kan visa att han eller hon har 
bibehållit sin behörighet.
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Trafiksäkerhetsverket ska återkalla utnäm-
ningsbrevet för en utsedd besiktningsman, 
om

1) den utsedda besiktningsmannen inte 
längre i fråga om kunskaper och färdigheter 
uppfyller villkoren för erhållande av utnäm-
ningsbrev, eller

2) den utsedda besiktningsmannen allvar-
ligt eller upprepade gånger bryter mot denna 
lag eller de bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den.

Den utsedda besiktningsmannen ska höras 
innan utnämningsbrevet återkallas.

I de fall som avses i 3 mom. kan Trafiksä-
kerhetsverket ålägga den utsedda besikt-
ningsmannen att genast återlämna sitt ut-
nämningsbrev till Trafiksäkerhetsverket.

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för 
viss tid. Tiden räknas från det att personen i 
fråga har delgetts beslutet eller senast från 
det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla utnämningsbrevet för en utsedd be-
siktningsman, om

1) den utsedda besiktningsmannen inte 
längre i fråga om kunskaper och färdigheter 
uppfyller villkoren för erhållande av utnäm-
ningsbrev, eller

2) den utsedda besiktningsmannen allvar-
ligt eller upprepade gånger bryter mot denna 
lag eller de bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den.

Den utsedda besiktningsmannen ska höras 
innan utnämningsbrevet återkallas.

I de fall som avses i 3 mom. kan Trans-
port- och kommunikationsverket ålägga den 
utsedda besiktningsmannen att genast åter-
lämna sitt utnämningsbrev till Transport-
och kommunikationsverket.

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för 
viss tid. Tiden räknas från det att personen i 
fråga har delgetts beslutet eller senast från 
det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

39 §

Avtal om besiktningsbemyndigande

Trafiksäkerhetsverket ska ingå ett skrift-
ligt avtal med de erkända klassificeringssäll-
skap som verket bemyndigar att utföra be-
siktningar. Avtal om besiktningsbemyndi-
gande ska innehålla bestämmelser om åt-
minstone de omständigheter som anges i ar-
tikel 5.2 i klassificeringssällskapsdirektivet. 
Finsk lag ska tillämpas på avtalet.

39 §

Avtal om besiktningsbemyndigande

Transport- och kommunikationsverket ska 
ingå ett skriftligt avtal med de erkända klas-
sificeringssällskap som verket bemyndigar 
att utföra besiktningar. Avtal om besikt-
ningsbemyndigande ska innehålla bestäm-
melser om åtminstone de omständigheter 
som anges i artikel 5.2 i klassificeringssäll-
skapsdirektivet. Finsk lag ska tillämpas på 
avtalet.

40 §

Vägran att utfärda ett besiktningsbemyndi-
gande

Om Trafiksäkerhetsverket bemyndigar ett 
erkänt klassificeringssällskap i enlighet med 

40 §

Vägran att utfärda ett besiktningsbemyndi-
gande

Om Transport- och kommunikationsverket
bemyndigar ett erkänt klassificeringssäll-
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39 §, kan det inte vägra att bemyndiga ett 
annat erkänt klassificeringssällskap som har 
hemvist inom Europeiska unionens område 
att utföra besiktningar, om det inte finns 
grundad anledning till att begränsa klassifi-
ceringssällskapens antal.

skap i enlighet med 39 §, kan det inte vägra 
att bemyndiga ett annat erkänt klassifice-
ringssällskap som har hemvist inom Europe-
iska unionens område att utföra besiktning-
ar, om det inte finns grundad anledning till 
att begränsa klassificeringssällskapens antal.

41 §

Återkallande av ett besiktningsbemyndi-
gande

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett be-
siktningsbemyndigande, om erkännandet av 
klassificeringssällskapet har återkallats i en-
lighet med artikel 7 i klassificeringssäll-
skapsförordningen.

Trafiksäkerhetsverket kan dra in eller åter-
kalla ett besiktningsbemyndigande, om klas-
sificeringssällskapet trots Trafiksäkerhets-
verkets anmärkning eller varning i väsentlig 
grad eller upprepade gånger försummar sin 
skyldighet att utföra besiktning i enlighet 
med det avtal som avses i 39 §.

41 §

Återkallande av ett besiktningsbemyndi-
gande

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla ett besiktningsbemyndigande, om 
erkännandet av klassificeringssällskapet har 
återkallats i enlighet med artikel 7 i klassifi-
ceringssällskapsförordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
dra in eller återkalla ett besiktningsbemyn-
digande, om klassificeringssällskapet trots 
Transport- och kommunikationsverkets an-
märkning eller varning i väsentlig grad eller 
upprepade gånger försummar sin skyldighet 
att utföra besiktning i enlighet med det avtal 
som avses i 39 §.

42 §

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ett 
erkänt klassificeringssällskap sköter sina 
uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § 
och uppfyller kriterierna i bilagan till klassi-
ficeringssällskapsdirektivet. Trafiksäker-
hetsverket ska utföra inspektionsåtgärder 
vartannat år och rapportera om dem till 
Europeiska gemenskapernas kommission.

Trafiksäkerhetsverket ska lämna Europe-
iska gemenskapernas kommission och med-
lemsstaterna de anmälningar som avses i 
klassificeringssällskapsdirektivet.

42 §

Tillsyn över erkända klassificeringssällskap

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att ett erkänt klassificeringssäll-
skap sköter sina uppgifter enligt det avtal 
som avses i 39 § och uppfyller kriterierna i 
bilagan till klassificeringssällskapsförord-
ningen. Transport- och kommunikationsver-
ket ska utföra en inspektion vartannat år och 
rapportera om inspektionerna till Europeiska 
kommissionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
lämna Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen de an-
mälningar som avses i klassificeringssäll-
skapsdirektivet.

43 § 43 §

RP 61/2018 rd



996

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

Ansökan om och ordnande av besiktning

Redaren eller dennes ombud ska skriftlig-
en hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om 
första besiktning av ett nytt fartyg och av 
ändringsarbeten på ett befintligt fartyg samt 
om godkännande av ritningar och planer i 
anslutning till dessa. 

Ansökan om andra än i 1 mom. avsedda 
besiktningar ska göras skriftligen hos Tra-
fiksäkerhetsverket eller hos en utsedd be-
siktningsman.

Redaren eller dennes ombud kan hos ett 
erkänt klassificeringssällskap som bemyndi-
gats av Trafiksäkerhetsverket ansöka om be-
siktningar som Trafiksäkerhetsverket be-
myndigat klassificeringssällskapet i fråga att 
utföra.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om de uppgifter som ska fogas till de an-
sökningar som avses i 1 och 2 mom., om an-
sökningstidpunkten och om ordnandet av 
besiktningar.

Ansökan om och ordnande av besiktning

Redaren eller dennes ombud ska skriftlig-
en hos Transport- och kommunikationsver-
ket ansöka om första besiktning av ett nytt 
fartyg och av ändringsarbeten på ett existe-
rande fartyg samt om godkännande av rit-
ningar och planer i anslutning till dessa.

Ansökan om andra än i 1 mom. avsedda 
besiktningar ska göras skriftligen hos
Transport- och kommunikationsverket eller 
hos en utsedd besiktningsman.

Redaren eller dennes ombud kan hos ett 
erkänt klassificeringssällskap som bemyndi-
gats av Transport- och kommunikationsver-
ket ansöka om besiktningar som Transport-
och kommunikationsverket bemyndigat klas-
sificeringssällskapet i fråga att utföra.

Transport- och kommunikationsverket 
meddelar föreskrifter om de uppgifter som 
ska fogas till de ansökningar som avses i 1 
och 2 mom., om ansökningstidpunkten och
om ordnandet av besiktningar.

44 §

Förrättande av besiktning

Redaren ska se till att fartyget besiktas och 
avtala med Trafiksäkerhetsverket eller med 
ett erkänt klassificeringssällskap som be-
myndigats av Trafiksäkerhetsverket eller 
med en utsedd besiktningsman om tid och 
plats för besiktningen.

Fartygets befälhavare ska se till att det på 
fartyget, innan besiktningen inleds, har vid-
tagits sådana förberedande åtgärder som 
krävs för att besiktningen ska kunna utföras 
systematiskt och utan dröjsmål samt ställa 
tillräckligt med personal till besiktningsför-
rättarens förfogande.

Besiktningen ska förrättas så att den med-
för minsta tänkbara olägenhet och dröjsmål 

44 §

Förrättande av besiktning

Redaren ska se till att fartyget besiktas och 
avtala med Transport- och kommunikations-
verket eller med ett erkänt klassificerings-
sällskap som bemyndigats av Transport-
och kommunikationsverket eller med en ut-
sedd besiktningsman om tid och plats för 
besiktningen.

Fartygets befälhavare ska se till att det på 
fartyget, innan besiktningen inleds, har vid-
tagits sådana förberedande åtgärder som 
krävs för att besiktningen ska kunna utföras 
systematiskt och utan dröjsmål samt ställa 
tillräckligt med personal till besiktningsför-
rättarens förfogande.

Besiktningen ska förrättas så att den med-
för minsta tänkbara olägenhet och dröjsmål 

RP 61/2018 rd



997

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

för fartyget. för fartyget.

45 §

Besiktningsslag

Sjösäkerhetsbesiktningar som utförs på 
fartyg är första besiktning, förnyad besikt-
ning, periodisk besiktning, mellanliggande 
besiktning och årlig besiktning.

Första besiktningen omfattar ingående in-
spektion av fartygets konstruktion, maski-
neri och utrustning, utvändig inspektion av 
fartygets botten och den första periodiska 
inspektionen av tryckbärande anordningar.

Förnyad besiktning omfattar inspektion av 
fartygets konstruktion och utrustning samt 
utvändig inspektion av fartygets botten.

Vid periodisk besiktning kontrolleras att 
brandsäkerhetsarrangemangen samt släck-
ningsanordningar, livräddningsutrustning 
och livräddningsarrangemang, radioutrust-
ning, navigeringsutrustning, lotslejdare, 
lotshissar jämte arrangemang samt andra 
anordningar som förutsätts i SOLAS-
konventionen är i skick och lämpliga med 
beaktande av fartområdena för fartyget.

Vid mellanliggande besiktning säkerställs 
att fartygets konstruktion, pannor, tryck-
bärande anordningar, maskinerier jämte ut-
rustning, manöveranordningar och därtill 
hörande styrsystem och elektriska anord-
ningar är i gott skick. I den mellanliggande 
besiktningen ingår dessutom utvändig in-
spektion av fartygets botten.

Vid årlig besiktning kontrolleras genom 
visuell granskning att fartygets konstruktion, 
maskineri och utrustning har underhållits så 
att vid föregående besiktning konstaterad 
sjövärdighet har bevarats och att sådan ut-
rustning eller sådana anordningar ombord på 
fartyget som krävs i ett beslut av Trafiksä-
kerhetsverket inte utan tillstånd har avlägs-
nats eller bytts ut.

45 §

Besiktningsslag

Sjösäkerhetsbesiktningar som utförs på 
fartyg är första besiktning, förnyad besikt-
ning, periodisk besiktning, mellanliggande 
besiktning och årlig besiktning.

Första besiktningen omfattar ingående in-
spektion av fartygets konstruktion, maski-
neri och utrustning, utvändig inspektion av 
fartygets botten och den första periodiska 
inspektionen av tryckbärande anordningar.

Förnyad besiktning omfattar inspektion av 
fartygets konstruktion och utrustning samt 
utvändig inspektion av fartygets botten.

Vid periodisk besiktning kontrolleras att 
brandsäkerhetsarrangemangen samt släck-
ningsanordningar, livräddningsutrustning 
och livräddningsarrangemang, radioutrust-
ning, navigationsutrustning, lotslejdare, 
lotshissar jämte arrangemang samt andra 
anordningar som förutsätts i SOLAS-
konventionen är i skick och lämpliga med 
beaktande av fartområdena för fartyget.

Vid mellanliggande besiktning säkerställs 
att fartygets konstruktion, pannor, tryck-
bärande anordningar, maskinerier jämte ut-
rustning, manöveranordningar och därtill 
hörande styrsystem och elektriska anord-
ningar är i gott skick. I den mellanliggande 
besiktningen ingår dessutom utvändig in-
spektion av fartygets botten.

Vid årlig besiktning kontrolleras genom 
okulär granskning att fartygets konstruktion, 
maskineri och utrustning har underhållits så 
att vid föregående besiktning konstaterad 
sjövärdighet har bevarats och att sådan ut-
rustning eller sådana anordningar ombord på 
fartyget som krävs i ett beslut av Transport-
och kommunikationsverket inte utan tillstånd 
har avlägsnats eller bytts ut.

46 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfat-
tas av tillämpningsområdet för SOLAS-

46 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfat-
tas av SOLAS-konventionen
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konventionen

Ett fartyg som omfattas av SOLAS-
konventionen ska genomgå första besiktning 
så som bestäms i SOLAS-konventionen in-
nan det sätts i trafik som finskt fartyg.

För genomförande av SOLAS-
konventionen meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket närmare tekniska föreskrifter om utfö-
randet av i 1 mom. avsedd första besiktning 
och övriga besiktningar enligt SOLAS-
konventionen i enlighet med IMO:s anvis-
ningar.

Ett fartyg som omfattas av SOLAS-
konventionen ska genomgå första besiktning 
så som bestäms i SOLAS-konventionen in-
nan det sätts i trafik som finskt fartyg.

För genomförande av SOLAS-
konventionen meddelar Transport- och 
kommunikationsverket närmare tekniska fö-
reskrifter om utförandet av i 1 mom. avsedd 
första besiktning och övriga besiktningar en-
ligt SOLAS-konventionen i enlighet med 
IMO:s anvisningar.

47 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfat-
tas av non-SOLAS-direktivet

Ett passagerarfartyg som används på inri-
kes resor och ett höghastighetspassagerarfar-
tyg i inrikes fart vilka omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska genomgå första be-
siktning innan det sätts i trafik som finskt 
fartyg så som bestäms i non-SOLAS-
direktivet.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Trafiksäkerhetsverket
närmare föreskrifter om utförandet av i 
mom. avsedd första besiktning och övriga 
besiktningar enligt non-SOLAS-direktivet.

47 §

Sjösäkerhetsbesiktning av fartyg som omfat-
tas av non-SOLAS-direktivet

Ett passagerarfartyg som används på inri-
kes resor och ett höghastighetspassagerarfar-
tyg i inrikes fart vilka omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska genomgå första be-
siktning innan det sätts i trafik som finskt 
fartyg så som bestäms i non-SOLAS-
direktivet.

För genomförande av non-SOLAS-
direktivet meddelar Transport- och kommu-
nikationsverket närmare föreskrifter om ut-
förandet av i 1 mom. avsedd första besikt-
ning och övriga besiktningar enligt non-
SOLAS-direktivet.

48 §

Sjösäkerhetsbesiktning av andra fartyg i in-
rikes fart än sådana som omfattas av non-

SOLAS-direktivet

Ett passagerarfartyg som används i inrikes 
fart och inte omfattas av non-SOLAS-
direktivet ska genomgå första besiktning in-
nan det sätts i trafik som finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som 
avses i 1 mom. också genomgå förnyad be-
siktning och årlig besiktning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om när första besiktning, för-
nyad besiktning och årlig besiktning ska ut-
föras och vad som ingår i besiktningarna.

48 §

Sjösäkerhetsbesiktning av andra passage-
rarfartyg i inrikes fart än sådana som om-

fattas av non-SOLAS-direktivet

Ett passagerarfartyg som används i inrikes 
fart och inte omfattas av non-SOLAS-
direktivet ska genomgå första besiktning in-
nan det sätts i trafik som finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som 
avses i 1 mom. också genomgå förnyad be-
siktning och årlig besiktning.

Transport- och kommunikationsverket 
meddelar närmare föreskrifter om när första 
besiktning, förnyad besiktning och årlig be-
siktning ska utföras och vad som ingår i be-
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siktningarna.

49 §

Sjösäkerhetsbesiktning av lastfartyg och 
pråmar som används i inrikes fart samt last-
fartyg i internationell fart som inte omfattas 

av SOLAS-konventionen

Ett lastfartyg och en pråm som används i 
inrikes fart samt ett lastfartyg i internationell 
fart som inte omfattas av SOLAS-
konventionen ska genomgå första besiktning 
innan fartyget eller pråmen sätts i trafik som 
finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som 
avses i 1 mom. också genomgå förnyad be-
siktning och årlig besiktning. På ett lastfar-
tyg som används i inrikes fart och har en 
bruttodräktighet av minst 500 och på ett så-
dant lastfartyg i internationell fart som inte 
omfattas av SOLAS-konventionen ska det 
utföras mellanliggande besiktning av farty-
get och periodisk besiktning av fartygets ra-
dioutrustning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om när första besiktning, för-
nyad besiktning, årlig besiktning, periodisk 
besiktning och mellanliggande besiktning 
ska utföras och vad som ingår i besiktning-
arna.

49 §

Sjösäkerhetsbesiktning av lastfartyg och 
pråmar som används i inrikes fart samt last-
fartyg i internationell fart som inte omfattas 

av SOLAS-konventionen

Ett lastfartyg och en pråm som används i 
inrikes fart samt ett lastfartyg i internationell 
fart som inte omfattas av SOLAS-
konventionen ska genomgå första besiktning 
innan fartyget eller pråmen sätts i trafik som 
finskt fartyg.

Utöver första besiktning ska ett fartyg som 
avses i 1 mom. också genomgå förnyad be-
siktning och årlig besiktning. På ett lastfar-
tyg som används i inrikes fart och har en 
bruttodräktighet av minst 500 och på ett så-
dant lastfartyg i internationell fart som inte 
omfattas av SOLAS-konventionen ska det 
utföras mellanliggande besiktning av farty-
get och periodisk besiktning av fartygets ra-
dioutrustning.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om när första 
besiktning, förnyad besiktning, årlig besikt-
ning, periodisk besiktning och mellanlig-
gande besiktning ska utföras och vad som 
ingår i besiktningarna.

50 §

Besiktning av fiskefartyg

Ett fartyg som omfattas av fiskefartygsdi-
rektivet ska genomgå första besiktning så 
som bestäms i fiskefartygsdirektivet innan 
fartyget sätts i trafik som finskt fartyg.
För genomförande av fiskefartygsdirektivet 
meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare fö-
reskrifter om utförandet av i 1 mom. avsedd 
första besiktning och övriga besiktningar en-
ligt fiskefartygsdirektivet.

Ett fiskefartyg som inte omfattas av fiske-
fartygsdirektivet ska genomgå första besikt-
ning innan fartyget sätts i trafik som finskt 
fartyg. Utgående från fiskefartygens klasser 

50 §

Besiktning av fiskefartyg

Ett fartyg som omfattas av fiskefartygsdi-
rektivet ska genomgå första besiktning så 
som bestäms i fiskefartygsdirektivet innan 
fartyget sätts i trafik som finskt fartyg.

För genomförande av fiskefartygsdirekti-
vet meddelar Transport- och kommunikat-
ionsverket närmare föreskrifter om utföran-
det av i 1 mom. avsedd första besiktning och 
övriga besiktningar enligt fiskefartygsdirek-
tivet.

Ett fiskefartyg som inte omfattas av fiske-
fartygsdirektivet ska genomgå första besikt-
ning innan fartyget sätts i trafik som finskt 
fartyg. Utgående från fiskefartygens klasser 
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och fångstområdena meddelar Trafiksäker-
hetsverket närmare föreskrifter om besikt-
ningarna av dessa fartyg.

och fångstområdena meddelar Transport-
och kommunikationsverket närmare före-
skrifter om besiktningarna av dessa fartyg.

51 §

Besiktning av specialfartyg, yrkesbåtar och 
hyresbåtar

Ett specialfartyg, en yrkesbåt och en hy-
resbåt ska genomgå första besiktning innan 
fartyget sätts i trafik som finskt fartyg.

Specialfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar 
ska utöver första besiktning också genomgå 
förnyad besiktning, årlig besiktning, mellan-
liggande besiktning och periodisk besikt-
ning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om när första besiktning, för-
nyad besiktning, årlig besiktning, mellanlig-
gande besiktning och periodisk besiktning 
ska utföras och vad som ingår i besiktning-
arna.

51 §

Besiktning av specialfartyg, yrkesbåtar och 
hyresbåtar

Ett specialfartyg, en yrkesbåt och en hy-
resbåt ska genomgå första besiktning innan 
fartyget sätts i trafik som finskt fartyg.

Specialfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar 
ska utöver första besiktning också genomgå 
förnyad besiktning, årlig besiktning, mellan-
liggande besiktning och periodisk besikt-
ning.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om när första 
besiktning, förnyad besiktning, årlig besikt-
ning, mellanliggande besiktning och perio-
disk besiktning ska utföras och vad som in-
går i besiktningarna.

52 §

Skrovbesiktning av fartyg som används i 
vintertrafik

När ett fartyg första gången tas i bruk i 
vintertrafik ska dess skrov besiktas för vin-
tertrafik. Bottnen på ett fartyg som används i 
vintertrafik ska årligen besiktas utvändigt 
innan fartyget på nytt används i vintertrafik.

Ett fartyg som isklassats av ett erkänt klas-
sificeringssällskap som bemyndigats av Tra-
fiksäkerhetsverket behöver inte genomgå be-
siktning enligt 1 mom. Av särskilda skäl kan 
Trafiksäkerhetsverket dessutom undanta ett 
oklassificerat fartyg från besiktning enligt 1 
mom., förutsatt att fartygssäkerheten inte 
äventyras.

52 §

Skrovbesiktning av fartyg som används i 
vintertrafik

När ett fartyg första gången tas i bruk i 
vintertrafik ska dess skrov besiktas för vin-
tertrafik. Bottnen på ett fartyg som används i 
vintertrafik ska årligen besiktas utvändigt 
innan fartyget på nytt används i vintertrafik.

Ett fartyg som isklassats av ett erkänt klas-
sificeringssällskap som bemyndigats av 
Transport- och kommunikationsverket be-
höver inte genomgå besiktning enligt 1 
mom. Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket dessutom undanta ett 
oklassat fartyg från besiktning enligt 1 
mom., förutsatt att fartygssäkerheten inte 
äventyras.

53 §

Besiktningar för att förhindra förorening av 

53 §

Besiktningar för att förhindra förorening av 
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miljön

Innan ett fartyg sätts i trafik som ett finskt 
fartyg ska det besiktas för att förhindra för-
orening av miljön i syfte att säkerställa att 
fartyget uppfyller kraven enligt miljö-
skyddslagen för sjöfarten. På besiktningar 
för att förhindra förorening av miljön till-
lämpas MARPOL 73/78-konventionen, 
Helsingforskonventionen, Europeiska un-
ionens rättsakter och övriga internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland.

För genomförande av MARPOL 73/78-
konventionen, Helsingforskonventionen, 
Europeiska gemenskapens rättsakter och öv-
riga internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland meddelar Trafiksäker-
hetsverket närmare föreskrifter om utföran-
det av de besiktningar som avses i 1 mom.

miljön

Innan ett fartyg sätts i trafik som ett finskt 
fartyg ska det besiktas för att förhindra för-
orening av miljön i syfte att säkerställa att 
fartyget uppfyller kraven enligt miljö-
skyddslagen för sjöfarten. På besiktningar 
för att förhindra förorening av miljön till-
lämpas MARPOL 73/78-konventionen, 
Helsingforskonventionen, Europeiska un-
ionens rättsakter och övriga internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland.

För genomförande av MARPOL 73/78-
konventionen, Helsingforskonventionen, 
Europeiska gemenskapens rättsakter och öv-
riga internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland meddelar Transport- och 
kommunikationsverket närmare föreskrifter 
om utförandet av de besiktningar som avses 
i 1 mom.

54 §

Lastlinjebesiktningar

Ett fartyg som omfattas av lastlinjekon-
ventionen ska besiktas så som bestäms i 
lastlinjekonventionen eller i Östersjölast-
linjeöverenskommelsen.

För genomförande av lastlinjekonvention-
en och Östersjölastlinjeöverenskommelsen 
meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare 
tekniska föreskrifter om utförandet av de be-
siktningar som avses i 1 mom.

Ett fartyg i inrikes fart med en längd av 
minst 24 meter ska genomgå lastlinjebesikt-
ning innan det sätts i trafik. Trafiksäkerhets-
verket meddelar närmare föreskrifter om ut-
förandet av besiktningen.

54 §

Lastlinjebesiktningar

Ett fartyg som omfattas av lastlinjekon-
ventionen ska besiktas så som bestäms i 
lastlinjekonventionen eller i Östersjölast-
linjeöverenskommelsen.

För genomförande av lastlinjekonvention-
en och Östersjölastlinjeöverenskommelsen 
meddelar Transport- och kommunikations-
verket närmare tekniska föreskrifter om ut-
förandet av de besiktningar som avses i 1 
mom.

Ett fartyg i inrikes fart med en längd av 
minst 24 meter ska genomgå lastlinjebesikt-
ning innan det sätts i trafik. Transport- och 
kommunikationsverket meddelar närmare fö-
reskrifter om utförandet av besiktningen.

55 § 55 §
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Extra besiktning

Trafiksäkerhetsverket kan trots att redaren 
eller dennes ombud inte ansökt om det be-
sluta om extra besiktning av ett finskt fartyg 
efter betydande reparations- eller ändrings-
arbeten på fartyget efter en sjöolycka, när ett 
fel har upptäckts på fartyget eller när någon 
annan särskild orsak kräver det.

Om fartygets navigationsutrustning eller 
framdrivningsmaskineri styrs med hjälp av 
ett integrerat system, är redaren vid en extra 
besiktning skyldig att visa upp användar-
handboken över systemets funktioner och, 
för utredning av funktioner som inte har be-
skrivits i den, ett protokoll över en sådan 
testning av systemet som tillverkaren av ut-
rustningen har låtit utföra eller själv har ut-
fört. Om redaren inte lägger fram något test-
protokoll, kan Trafiksäkerhetsverket efter att 
ha hört redaren begära att ett obundet forsk-
ningsinstitut testar systemet på redarens be-
kostnad.

Extra besiktning

Transport- och kommunikationsverket kan 
trots att redaren eller dennes ombud inte an-
sökt om det besluta om extra besiktning av 
ett finskt fartyg efter betydande reparations-
eller ändringsarbeten på fartyget efter en 
sjöolycka, när ett fel har upptäckts på farty-
get eller när någon annan särskild orsak krä-
ver det.

Om fartygets navigationsutrustning eller 
framdrivningsmaskineri styrs med hjälp av 
ett integrerat system, är redaren vid en extra 
besiktning skyldig att visa upp användar-
handboken över systemets funktioner och, 
för utredning av funktioner som inte har be-
skrivits i den, ett protokoll över en sådan 
testning av systemet som tillverkaren av ut-
rustningen har låtit utföra eller själv har ut-
fört. Om redaren inte lägger fram något test-
protokoll, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket efter att ha hört redaren begära att 
ett obundet forskningsinstitut testar systemet 
på redarens bekostnad.

56 §

Ändring av ett fartyg efter besiktning

Efter besiktningen av ett fartyg får det inte 
utan samtycke av Trafiksäkerhetsverket gö-
ras några ändringar i fartygets konstruktion, 
maskineri, utrustning eller något annat som 
besiktningen omfattat.

56 §

Ändring av ett fartyg efter besiktning

Efter besiktningen av ett fartyg får det inte 
utan samtycke av Transport- och kommuni-
kationsverket göras några ändringar i farty-
gets konstruktion, maskineri, utrustning eller 
något annat som besiktningen omfattat.

57 §

Besiktningshandlingar samt certifikat och 
säkerhetscertifikat

På basis av besiktningarna beviljar Trafik-
säkerhetsverket eller ett erkänt klassifice-
ringssällskap besiktningshandlingar samt 
certifikat och säkerhetscertifikat eller gör 
anteckningar i dem om utförd periodisk be-
siktning, mellanliggande besiktning eller år-
lig besiktning. Om väsentliga brister konsta-

57 §

Besiktningshandlingar samt certifikat och 
säkerhetscertifikat

På basis av besiktningarna beviljar Trans-
port- och kommunikationsverket eller ett er-
känt klassificeringssällskap besiktnings-
handlingar samt certifikat och säkerhetscer-
tifikat eller gör anteckningar i dem om ut-
förd periodisk besiktning, mellanliggande 
besiktning eller årlig besiktning. Om väsent-
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teras ges handlingarna efter det att bristerna 
har avhjälpts.

För genomförande av SOLAS-
konventionen, lastlinjekonventionen, MAR-
POL 73/78-konventionen, non-SOLAS-
direktivet, fiskefartygsdirektivet och far-
tygsåtervinningsförordningen samt övriga 
internationella förpliktelser meddelar Tra-
fiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om 
de besiktningshandlingar samt certifikat och 
säkerhetscertifikat som utfärdas på basis av 
besiktningarna samt om hur länge de är gil-
tiga och hur deras giltighet kan förlängas.

Trafiksäkerhetsverket beviljar sjöarbets-
certifikat enligt sjöarbetskonventionen och 
till certifikatet fogas ett meddelande om att 
villkoren för arbete till sjöss iakttas. Villkor 
för beviljandet är att Trafiksäkerhetsverket i 
fråga om de omständigheter som omfattas 
av dess behörighet konstaterat att det inte 
finns hinder för beviljande och att arbetar-
skyddsmyndigheten utifrån sin inspektion i 
sitt utlåtande till Trafiksäkerhetsverket kon-
staterat att det inte finns hinder för bevil-
jande i fråga om de omständigheter som om-
fattas av arbetarskyddsmyndighetens behö-
righet. Trafiksäkerhetsverket meddelar när-
mare föreskrifter om förfaranden i samband 
med beviljande av sjöarbetscertifikat.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett sjö-
arbetscertifikat när verket i fråga om de om-
ständigheter som omfattas av dess behörig-
het eller arbetarskyddsmyndigheten på basis 
av inspektion i sitt utlåtande till Trafiksä-
kerhetsverket konstaterat att fartyget bevis-
ligen inte uppfyller kraven enligt sjöarbets-
konventionen och inga behövliga åtgärder 
för att rätta till saken har vidtagits.

liga brister konstateras ges handlingarna ef-
ter det att bristerna har avhjälpts.

För genomförande av SOLAS-
konventionen, lastlinjekonventionen, MAR-
POL 73/78-konventionen, non-SOLAS-
direktivet, fiskefartygsdirektivet och far-
tygsåtervinningsförordningen samt övriga 
internationella förpliktelser meddelar
Transport- och kommunikationsverket när-
mare föreskrifter om de besiktningshand-
lingar samt certifikat och säkerhetscertifikat 
som utfärdas på basis av besiktningarna 
samt om hur länge de är giltiga och hur de-
ras giltighet kan förlängas.

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar sjöarbetscertifikat enligt sjöarbetskon-
ventionen och till certifikatet fogas ett med-
delande om att villkoren för arbete till sjöss 
iakttas. Villkor för beviljandet är att Trans-
port- och kommunikationsverket i fråga om 
de omständigheter som omfattas av dess be-
hörighet konstaterat att det inte finns hinder 
för beviljande och att arbetarskyddsmyndig-
heten utifrån sin inspektion i sitt utlåtande 
till Transport- och kommunikationsverket
konstaterat att det inte finns hinder för bevil-
jande i fråga om de omständigheter som om-
fattas av arbetarskyddsmyndighetens behö-
righet. Transport- och kommunikationsver-
ket meddelar närmare föreskrifter om förfa-
randen i samband med beviljande av sjöar-
betscertifikat.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla ett sjöarbetscertifikat när verket i 
fråga om de omständigheter som omfattas 
av dess behörighet eller arbetarskyddsmyn-
digheten på basis av inspektion i sitt utlå-
tande till Transport- och kommunikations-
verket konstaterat att fartyget bevisligen inte 
uppfyller kraven enligt sjöarbetskonvention-
en och inga behövliga åtgärder för att rätta 
till saken har vidtagits.
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58 §

Interimistiska certifikat eller säkerhetscerti-
fikat

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap kan på basis av en be-
siktning bevilja ett interimistiskt certifikat 
eller säkerhetscertifikat för ett fartyg för 
högst fem månader.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap kan bevilja ett interimist-
iskt sjöarbetscertifikat för ett fartyg för 
högst sex månader. En förutsättning är att 
Trafiksäkerhetsverket och arbetarskydds-
myndigheten i fråga om de omständigheter 
som omfattas av deras behörighet har kon-
staterat att det inte finns några hinder för 
beviljande. Trafiksäkerhetsverket meddelar 
närmare föreskrifter om förfaranden i sam-
band med beviljande av ett interimistiskt 
sjöarbetscertifikat.

58 §

Interimistiska certifikat eller säkerhetscerti-
fikat

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap kan på 
basis av en besiktning bevilja ett interimist-
iskt certifikat eller säkerhetscertifikat för ett 
fartyg för högst fem månader.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap kan be-
vilja ett interimistiskt sjöarbetscertifikat för 
ett fartyg för högst sex månader. En förut-
sättning är att Transport- och kommunikat-
ionsverket och arbetarskyddsmyndigheten i 
fråga om de omständigheter som omfattas 
av deras behörighet har konstaterat att det 
inte finns några hinder för beviljande. 
Transport- och kommunikationsverket med-
delar närmare föreskrifter om förfaranden i 
samband med beviljande av ett interimistiskt 
sjöarbetscertifikat.

59 §

Förnyande av certifikat och säkerhetscerti-
fikat och när deras giltighet upphör

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i certi-
fikatet, säkerhetscertifikatet eller sjöarbets-
certifikatet, ska redaren eller dennes ombud 
utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt 
certifikat eller säkerhetscertifikat hos Trafik-
säkerhetsverket eller hos ett erkänt klassifi-
ceringssällskap och ett nytt sjöarbetscertifi-
kat hos Trafiksäkerhetsverket.

Ett certifikat eller säkerhetscertifikat upp-
hör att gälla om det inte innehåller någon 
anteckning om föreskriven årlig besiktning, 
mellanliggande besiktning eller periodisk 
besiktning eller om fartyget har ändrats utan 
Trafiksäkerhetsverkets eller ett erkänt klassi-

59 §

Förnyande av certifikat och säkerhetscerti-
fikat och när deras giltighet upphör

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i certi-
fikatet, säkerhetscertifikatet eller sjöarbets-
certifikatet, ska redaren eller dennes ombud 
utan dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt 
certifikat eller säkerhetscertifikat hos Trans-
port- och kommunikationsverket eller hos ett 
erkänt klassificeringssällskap och ett nytt 
sjöarbetscertifikat hos Transport- och kom-
munikationsverket.

Ett certifikat eller säkerhetscertifikat upp-
hör att gälla om det inte innehåller någon 
anteckning om föreskriven årlig besiktning, 
mellanliggande besiktning eller periodisk 
besiktning eller om fartyget har ändrats utan 
Transport- och kommunikationsverkets eller 
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ficeringssällskaps samtycke eller om farty-
get börjar föra en annan stats flagg.

Ett sjöarbetscertifikat upphör att gälla om
1) fartyget inte har inspekterats i enlighet 

med bestämmelserna i sjöarbetskonvention-
en,

2) ett sjöarbetscertifikat inte har under-
tecknats efter en godkänd mellanliggande 
inspektion,

3) fartyget börjar föra en annan stats flagg,
4) redaren inte mera ansvarar för driften,
5) väsentliga ändringar har gjorts i farty-

gets konstruktion eller utrustning.

ett erkänt klassificeringssällskaps samtycke 
eller om fartyget börjar föra en annan stats 
flagg.

Ett sjöarbetscertifikat upphör att gälla om
1) fartyget inte har inspekterats i enlighet 

med bestämmelserna i sjöarbetskonvention-
en,

2) ett sjöarbetscertifikat inte har under-
tecknats efter en godkänd mellanliggande 
inspektion,

3) fartyget börjar föra en annan stats flagg,
4) redaren inte mera ansvarar för driften,
5) väsentliga ändringar har gjorts i farty-

gets konstruktion eller utrustning.

60 §

Brister som konstaterats på ett fartyg

Om det på ett fartyg vid en besiktning 
konstateras ett fel eller en brist, ska besikt-
ningsförrättaren underrätta fartygets befäl-
havare eller redare om detta och sätta ut en 
tidsfrist för avhjälpande av felet eller bristen 
och göra en behörig anteckning om detta i 
besiktningshandlingarna. Anmälan om att 
felet eller bristen har avhjälpts ska inom ut-
satt tid göras till Trafiksäkerhetsverket.

60 §

Brister som konstaterats på ett fartyg

Om det på ett fartyg vid en besiktning 
konstateras ett fel eller en brist, ska besikt-
ningsförrättaren underrätta fartygets befäl-
havare eller redare om detta och sätta ut en 
tidsfrist för avhjälpande av felet eller bristen 
och göra en behörig anteckning om detta i 
besiktningshandlingarna. Anmälan om att 
felet eller bristen har avhjälpts ska inom ut-
satt tid göras till Transport- och kommuni-
kationsverket.

61 §

Omhändertagande av ett fartygs certifikat 
eller säkerhetscertifikat

Trafiksäkerhetsverket kan omhänderta cer-
tifikat eller säkerhetscertifikat som verket 
eller ett erkänt klassificeringssällskap har 
beviljat för ett finskt fartyg, om fartyget inte 
till sin konstruktion, sitt maskineri, sin ut-
rustning eller sin funktion är i ett sådant 
skick som förutsatts vid besiktningen. Tra-
fiksäkerhetsverket eller ett erkänt klassifice-
ringssällskap beviljar ett interimistiskt certi-
fikat eller säkerhetscertifikat i stället för det 
omhändertagna certifikatet eller säkerhets-
certifikatet. De fel eller brister som upp-
täckts på fartyget ska avhjälpas inom det in-

61 §

Omhändertagande av ett fartygs certifikat 
eller säkerhetscertifikat

Transport- och kommunikationsverket kan 
omhänderta certifikat eller säkerhetscertifi-
kat som verket eller ett erkänt klassifice-
ringssällskap har beviljat för ett finskt far-
tyg, om fartyget inte till sin konstruktion, 
sitt maskineri, sin utrustning eller sin funkt-
ion är i ett sådant skick som förutsatts vid 
besiktningen. Transport- och kommunikat-
ionsverket eller ett erkänt klassificeringssäll-
skap beviljar ett interimistiskt certifikat eller 
säkerhetscertifikat i stället för det omhän-
dertagna certifikatet eller säkerhetscertifika-
tet. De fel eller brister som upptäckts på far-
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terimistiska certifikatets eller säkerhetscerti-
fikatets giltighetstid. Trafiksäkerhetsverket
eller ett erkänt klassificeringssällskap ska 
utan dröjsmål bevilja ett nytt certifikat eller 
säkerhetscertifikat för fartyget så snart de 
konstaterade felen eller bristerna i fartyget 
har avhjälpts på behörigt sätt. Det nya certi-
fikatet eller säkerhetscertifikatet beviljas för 
samma tid som det omhändertagna certifika-
tet eller säkerhetscertifikatet skulle ha varit i 
kraft.

tyget ska avhjälpas inom det interimistiska 
certifikatets eller säkerhetscertifikatets gil-
tighetstid. Transport- och kommunikations-
verket eller ett erkänt klassificeringssällskap 
ska utan dröjsmål bevilja ett nytt certifikat 
eller säkerhetscertifikat för fartyget så snart 
de konstaterade felen eller bristerna i farty-
get har avhjälpts på behörigt sätt. Det nya 
certifikatet eller säkerhetscertifikatet bevil-
jas för samma tid som det omhändertagna 
certifikatet eller säkerhetscertifikatet skulle 
ha varit i kraft.

62 §

Medgivande till avvikelser

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket i enskilda fall för viss tid medge avvikel-
ser från de krav som föreskrivs i eller med 
stöd av detta kapitel. Avvikelserna får inte 
strida mot internationella överenskommelser 
som är förpliktande för Finland.

Avvikelser får medges under förutsättning 
att säkerhetsnivån för fartyget inte blir avse-
värt lägre.

Om ett fartyg går i trafik enbart mellan ut-
ländska hamnar kan Trafiksäkerhetsverket
med hänsyn till trafikens art dock bestämma 
att trafiken ska jämställas med därmed jäm-
förbar inrikes fart eller internationell fart.

62 §

Medgivande till avvikelser

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket i enskilda fall för viss 
tid medge avvikelser från de krav som före-
skrivs i eller med stöd av detta kapitel. Av-
vikelserna får inte strida mot internationella 
överenskommelser som är förpliktande för 
Finland.

Avvikelser får medges under förutsättning 
att säkerhetsnivån för fartyget inte blir avse-
värt lägre.

Om ett fartyg går i trafik enbart mellan ut-
ländska hamnar kan Transport- och kommu-
nikationsverket med hänsyn till trafikens art 
dock bestämma att trafiken ska jämställas 
med därmed jämförbar inrikes fart eller in-
ternationell fart.

63 §

Syftet med och närmare föreskrifter om 
skeppsmätning

Genom skeppsmätning fastställs ett far-
tygs bruttodräktighet och nettodräktighet i 
enlighet med skeppsmätningskonventionen.

För säkerställande av att skeppsmätnings-
konventionen tillämpas på ett enhetligt sätt 
kan Trafiksäkerhetsverket meddela närmare 
föreskrifter om kraven enligt skeppsmät-
ningskonventionen i enlighet med IMO:s 
anvisningar och rekommendationer.

63 §

Syftet med och närmare föreskrifter om 
skeppsmätning

Genom skeppsmätning fastställs ett far-
tygs bruttodräktighet och nettodräktighet i 
enlighet med skeppsmätningskonventionen.

För säkerställande av att skeppsmätnings-
konventionen tillämpas på ett enhetligt sätt 
kan Transport- och kommunikationsverket
meddela närmare föreskrifter om kraven en-
ligt skeppsmätningskonventionen i enlighet 
med IMO:s anvisningar och rekommendat-
ioner.
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På det sätt som anges i IMO:s generalför-
samlings resolution A.494 av den 19 no-
vember 1981 och på begäran av redaren kan 
Trafiksäkerhetsverket tillåta att också en 
dräktighet fastställd i konventionen om ett 
enhetligt skeppsmätningssystem (FördrS 
18/1955) används parallellt som fartygets 
bruttodräktighet.

På det sätt som anges i IMO:s generalför-
samlings resolution A.494 av den 19 no-
vember 1981 och på begäran av redaren kan 
Transport- och kommunikationsverket tillåta 
att också en dräktighet fastställd i konvent-
ionen om ett enhetligt skeppsmätningssy-
stem (FördrS 18/1955) används parallellt 
som fartygets bruttodräktighet.

64 §

Utförare av skeppsmätning

Skeppsmätning av finska fartyg utförs av 
Trafiksäkerhetsverket eller av skeppsmätare 
som utsetts av Trafiksäkerhetsverket och 
som inte är anställda hos Trafiksäkerhets-
verket.

64 §

Utförare av skeppsmätning

Skeppsmätning av finska fartyg utförs av 
Transport- och kommunikationsverket eller 
av skeppsmätare som utsetts av Transport-
och kommunikationsverket och som inte är 
anställda hos Transport- och kommunikat-
ionsverket.

65 §

Utsedda skeppsmätare

En utsedd skeppsmätare ska ha sådan be-
hörighet att han eller hon kan utföra 
skeppsmätningar på behörigt sätt. Närmare 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
utsedda skeppsmätare utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda skeppsmätare 
utses för viss tid, högst fem år. Utnämnings-
brevet ska kunna förnyas på ansökan om sö-
kanden kan visa att han eller hon har bibe-
hållit sin behörighet.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla utnäm-
ningsbrevet för en utsedd skeppsmätare, om

1) den utsedda skeppsmätaren inte längre i 
fråga om kunskaper och färdigheter uppfyll-
ler villkoren för erhållande av utnämnings-
brev,

2) den utsedda skeppsmätaren allvarligt el-
ler upprepade gånger bryter mot denna lag 
eller de bestämmelser eller föreskrifter som 

65 §

Utsedda skeppsmätare

En utsedd skeppsmätare ska ha sådan be-
hörighet att han eller hon kan utföra 
skeppsmätningar på behörigt sätt. Närmare 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
utsedda skeppsmätare utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Utnämningsbrev för utsedda skeppsmätare 
utses för viss tid, högst fem år. Utnämnings-
brevet ska kunna förnyas på ansökan om sö-
kanden kan visa att han eller hon har bibe-
hållit sin behörighet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla utnämningsbrevet för en utsedd 
skeppsmätare, om

1) den utsedda skeppsmätaren inte längre i 
fråga om kunskaper och färdigheter uppfyll-
ler villkoren för erhållande av utnämnings-
brev,

2) den utsedda skeppsmätaren allvarligt el-
ler upprepade gånger bryter mot denna lag 
eller de bestämmelser eller föreskrifter som 
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utfärdats med stöd av den.
Den utsedda skeppsmätaren ska höras in-

nan utnämningsbrevet återkallas.
I de fall som avses i 3 mom. kan Trafiksä-

kerhetsverket ålägga den utsedda skeppsmä-
taren att genast återlämna sitt utnämnings-
brev till Trafiksäkerhetsverket.

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för 
viss tid. Tiden räknas från det att personen i 
fråga har delgetts beslutet eller senast från 
det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

utfärdats med stöd av den.
Den utsedda skeppsmätaren ska höras in-

nan utnämningsbrevet återkallas.
I de fall som avses i 3 mom. kan Trans-

port- och kommunikationsverket ålägga den 
utsedda skeppsmätaren att genast återlämna 
sitt utnämningsbrev till Transport- och 
kommunikationsverket.

Utnämningsbrevet återkallas helt eller för 
viss tid. Tiden räknas från det att personen i 
fråga har delgetts beslutet eller senast från 
det att utnämningsbrevet upphör att gälla.

66 §

Ansökan om och ordnande av skeppsmät-
ning 

Redaren eller dennes ombud ska skriftlig-
en ansöka om skeppsmätning hos Trafiksä-
kerhetsverket eller en utsedd skeppsmätare.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om de uppgifter som ska fogas till ansö-
kan, ansökningstidpunkten och ordnandet av 
skeppsmätning.

66 §

Ansökan om och ordnande av skeppsmät-
ning

Redaren eller dennes ombud ska skriftlig-
en ansöka om skeppsmätning hos Trans-
port- och kommunikationsverket eller en ut-
sedd skeppsmätare.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de uppgifter som 
ska fogas till ansökan, ansökningstidpunkten 
och ordnandet av skeppsmätning.

67 §

Skeppsmätning och mätbrev

Ett fartyg med en längd av minst 12 meter 
ska mätas innan det sätts i trafik som ett 
finskt fartyg. På begäran av redaren eller 
fartygets befälhavare kan också ett fartyg 
med en längd som underskrider 12 meter 
mätas.

När fartygsbygget nått ett sådant stadium 
att fartygets övre däck är på plats kan 
skeppsmätaren ombes upprätta en tillfällig 
mätblankett för underdäcksutrymmet.

På basis av skeppsmätningen utfärdar Tra-
fiksäkerhetsverket för fartyget ett mätbrev 
enligt skeppsmätningskonventionen.

67 §

Skeppsmätning och mätbrev

Ett fartyg med en längd av minst 12 meter 
ska mätas innan det sätts i trafik som ett 
finskt fartyg. På begäran av redaren eller 
fartygets befälhavare kan också ett fartyg 
med en längd som underskrider 12 meter 
mätas.

När fartygsbygget nått ett sådant stadium 
att fartygets övre däck är på plats kan 
skeppsmätaren ombes upprätta en tillfällig 
mätblankett för underdäcksutrymmet.

På basis av skeppsmätningen utfärdar 
Transport- och kommunikationsverket för 
fartyget ett mätbrev enligt skeppsmätnings-
konventionen.
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68 §

Skeppsmätning av fartyg utförd av en myn-
dighet i en annan stat

Trafiksäkerhetsverket kan begära att en 
behörig myndighet i en avtalspart i skepps-
mätningskonventionen ska mäta ett finskt 
fartyg utomlands. En sådan skeppsmätning 
erkänns som likvärdig med skeppsmätning 
som avses i detta kapitel.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en av-
talspart till skeppsmätningskonventionen 
kan mätas i Finland, om en behörig myndig-
het i fartygets flaggstat anhåller om detta 
hos Trafiksäkerhetsverket.

68 §

Skeppsmätning av fartyg utförd av en myn-
dighet i en annan stat

Transport- och kommunikationsverket kan 
begära att en behörig myndighet i en avtals-
part i skeppsmätningskonventionen ska mäta 
ett finskt fartyg utomlands. En sådan 
skeppsmätning erkänns som likvärdig med 
skeppsmätning som avses i detta kapitel.

Ett fartyg som för flagg tillhörande en av-
talspart till skeppsmätningskonventionen 
kan mätas i Finland, om en behörig myndig-
het i fartygets flaggstat anhåller om detta 
hos Transport- och kommunikationsverket.

70 §

Finskt fartygs övergång till en annan stats 
flagg

När ett fartyg som är infört i trafik- och 
transportregistret eller i det fartygsregister 
som förs av Statens ämbetsverk på Åland 
övergår till en sådan annan stats flagg som 
tillträtt skeppsmätningskonventionen, ska 
fartygets mätbrev fortsätta att gälla högst tre 
månader eller tills en behörig myndighet i 
den flaggstaten ersätter mätbrevet med ett 
annat internationellt mätbrev beroende på 
vilken tidpunkt som infaller tidigare. Mät-
brevet ska återlämnas till Trafiksäkerhets-
verket.

70 §

Finskt fartygs övergång till en annan stats 
flagg

När ett fartyg som är infört i trafik- och 
transportregistret eller i det fartygsregister 
som förs av Statens ämbetsverk på Åland 
övergår till en sådan annan stats flagg som 
tillträtt skeppsmätningskonventionen, ska 
fartygets mätbrev fortsätta att gälla högst tre 
månader eller tills en behörig myndighet i 
den flaggstaten ersätter mätbrevet med ett 
annat internationellt mätbrev beroende på 
vilken tidpunkt som infaller tidigare. Mät-
brevet ska återlämnas till Transport- och 
kommunikationsverket.

71 §

Mätbrev för Suez kanal och Panama kanal

På begäran av redaren eller fartygets be-
fälhavare kan Trafiksäkerhetsverket för ett 
finskt fartyg utfärda ett mätbrev på engelska 
för Suez kanal eller för Panama kanal. Ett 

71 §

Mätbrev för Suez kanal och Panama kanal

På begäran av redaren eller fartygets be-
fälhavare kan Transport- och kommunikat-
ionsverket för ett finskt fartyg utfärda ett 
mätbrev på engelska för Suez kanal eller för 
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sådant mätbrev kan också utfärdas för ett ut-
ländskt fartyg i en finsk hamn, om redaren 
eller fartygets befälhavare anhåller om det 
hos Trafiksäkerhetsverket.

Skeppsmätningen och fastställandet av 
dräktigheten ska genomföras i enlighet med 
de regler för skeppsmätning som vid respek-
tive tidpunkt gäller för Suez kanal och Pa-
nama kanal.

Panama kanal. Ett sådant mätbrev kan också 
utfärdas för ett utländskt fartyg i en finsk 
hamn, om redaren eller fartygets befälhavare 
anhåller om det hos Transport- och kommu-
nikationsverket.

Skeppsmätningen och fastställandet av 
dräktigheten ska genomföras i enlighet med 
de regler för skeppsmätning som vid respek-
tive tidpunkt gäller för Suez kanal och Pa-
nama kanal.

73 §

Ändringar som påverkar uppgifterna i mät-
brevet

Om ett fartyg, efter det att det har försetts 
med ett mätbrev, har undergått ändringar 
som påverkar dräktigheten, ska redaren eller 
fartygets befälhavare underrätta Trafiksä-
kerhetsverket om detta utan dröjsmål. Farty-
gets dräktighet ska fastställas på nytt och för 
fartyget ska utfärdas ett nytt mätbrev enligt 
skeppsmätningskonventionen och med iakt-
tagande av den tidsbegränsning som anges i 
skeppsmätningskonventionen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också 
när rum som inte är märkta som lastrum an-
vänds som sådana.

Om ändringar som avses i 1 mom. konsta-
teras på ett utländskt fartyg som har ett mät-
brev enligt skeppsmätningskonventionen, 
ska Trafiksäkerhetsverket underrätta 
skeppsmätningsmyndigheterna i fartygets 
flaggstat om detta.

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i mät-
brevet, ska redaren eller dennes ombud utan 
dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt mät-
brev hos Trafiksäkerhetsverket.

73 §

Ändringar som påverkar uppgifterna i mät-
brevet

Om ett fartyg, efter det att det har försetts 
med ett mätbrev, har undergått ändringar 
som påverkar dräktigheten, ska redaren eller 
fartygets befälhavare underrätta Transport-
och kommunikationsverket om detta utan 
dröjsmål. Fartygets dräktighet ska fastställas 
på nytt och för fartyget ska utfärdas ett nytt 
mätbrev enligt skeppsmätningskonventionen 
och med iakttagande av den tidsbegränsning 
som anges i skeppsmätningskonventionen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också 
när rum som inte är märkta som lastrum an-
vänds som sådana.

Om ändringar som avses i 1 mom. konsta-
teras på ett utländskt fartyg som har ett mät-
brev enligt skeppsmätningskonventionen, 
ska Transport- och kommunikationsverket
underrätta skeppsmätningsmyndigheterna i 
fartygets flaggstat om detta.

Om fartygets namn eller hemort ändras el-
ler uppgifterna om fartyget ändras på något 
annat sätt som påverkar uppgifterna i mät-
brevet, ska redaren eller dennes ombud utan 
dröjsmål skriftligen ansöka om ett nytt mät-
brev hos Transport- och kommunikations-
verket.

74 §

När ett mätbrev förkommer eller skadas

Om ett fartygs mätbrev förkommer, ska 
redaren eller fartygets befälhavare under-

74 §

När ett mätbrev förkommer eller skadas

Om ett fartygs mätbrev förkommer, ska 
redaren eller fartygets befälhavare under-
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rätta Trafiksäkerhetsverket om detta. Om det 
finns grundad anledning att anta att mätbre-
vet har förkommit, utfärdar Trafiksäkerhets-
verket ett nytt mätbrev där orsaken till utfär-
dandet anges.

Om ett fartygs mätbrev har skadats eller 
blivit så slitet att det har blivit svårt att an-
vända det, utfärdar Trafiksäkerhetsverket på 
ansökan ett nytt mätbrev förutsatt att det 
gamla mätbrevet återlämnas till Trafiksä-
kerhetsverket. I det nya mätbrevet anges or-
saken till utfärdandet.

rätta Transport- och kommunikationsverket 
om detta. Om det finns grundad anledning 
att anta att mätbrevet har förkommit, utfär-
dar Transport- och kommunikationsverket
ett nytt mätbrev där orsaken till utfärdandet 
anges.

Om ett fartygs mätbrev har skadats eller 
blivit så slitet att det har blivit svårt att an-
vända det, utfärdar Transport- och kommu-
nikationsverket på ansökan ett nytt mätbrev 
förutsatt att det gamla mätbrevet återlämnas 
till Transport- och kommunikationsverket. I 
det nya mätbrevet anges orsaken till utfär-
dandet.

75 §

Lastning och transport

Ett fartyg ska lastas så att dess stabilitet 
och bärighet är tillräcklig och så att dess 
konstruktioner inte utsätts för alltför stor be-
lastning. Ett fartyg får inte lastas över last-
märket och lasten får inte placeras så att den 
hindrar fritt och säkert tillträde till objekt 
och anordningar som behövs för driften av 
fartyget eller så att fartyget får begynnelse-
lutning. 

När ett fartyg lastas ska det tas noggrann 
hänsyn till fartygets lämplighet för den
tänkta transporten och till lastens egenskap-
er. Behövliga försiktighetsåtgärder ska vid-
tas med tanke på händelser som kan även-
tyra liv och hälsa och säkerheten för farty-
get, lasten och miljön.

Ett fartyg som har en lastsäkringsmanual 
ska lastas i enligt med den godkända last-
säkringsmanualen eller på något annat sätt 
eller med någon annan metod som godkänts 
av Trafiksäkerhetsverket.
Fartyget ska lastas så att lasten inte hindrar 
sikten från kommandobryggan.

Ett passagerarfartyg får inte användas för 
att utföra bogsering, om inte det är fråga om 
att hjälpa ett nödställt fartyg som påträffats 
under färden.

För genomförande av SOLAS-
konventionen, Europeiska gemenskapens 
rättsakter eller andra internationella förplik-
telser som är bindande för Finland kan Tra-

75 §

Lastning och transport

Ett fartyg ska lastas så att dess stabilitet 
och bärighet är tillräcklig och så att dess 
konstruktioner inte utsätts för alltför stor be-
lastning. Ett fartyg får inte lastas över last-
märket och lasten får inte placeras så att den 
hindrar fritt och säkert tillträde till objekt 
och anordningar som behövs för driften av 
fartyget eller så att fartyget får begynnelse-
lutning.

När ett fartyg lastas ska det tas noggrann 
hänsyn till fartygets lämplighet för den 
tänkta transporten och till lastens egenskap-
er. Behövliga försiktighetsåtgärder ska vid-
tas med tanke på händelser som kan även-
tyra liv och hälsa och säkerheten för farty-
get, lasten och miljön.

Ett fartyg som har en lastsäkringsmanual 
ska lastas i enligt med den godkända last-
säkringsmanualen eller på något annat sätt 
eller med någon annan metod som godkänts 
av Transport- och kommunikationsverket.

Fartyget ska lastas så att lasten inte hindrar 
sikten från kommandobryggan.

Ett passagerarfartyg får inte användas för 
att utföra bogsering, om inte det är fråga om 
att hjälpa ett nödställt fartyg som påträffats 
under färden.

För genomförande av SOLAS-
konventionen, Europeiska gemenskapens 
rättsakter eller andra internationella förplik-
telser som är bindande för Finland kan 
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fiksäkerhetsverket meddela närmare tek-
niska föreskrifter om lastning av och trans-
port med fartyg.

Transport- och kommunikationsverket med-
dela närmare tekniska föreskrifter om last-
ning av och transport med fartyg.

76 §

Transport av spannmål i bulk på fartyg

När spannmål transporteras i bulk ombord 
på ett fartyg i internationell fart ska be-
stämmelserna i SOLAS-konventionen och 
de regelverk som utfärdats med stöd av den 
iakttas.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om transport och lastning av 
spannmål på finska fartyg i inrikes fart och 
på utländska fartyg som lastar eller lossar 
spannmål i en finsk hamn. När spannmål 
transporteras i inrikes fart kan de bestäm-
melser som nämns i 1 mom. iakttas i stället 
för Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.

76 §

Transport av spannmål i bulk på fartyg

När spannmål transporteras i bulk ombord 
på ett fartyg i internationell fart ska be-
stämmelserna i SOLAS-konventionen och 
de regelverk som utfärdats med stöd av den 
iakttas.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om transport 
och lastning av spannmål på finska fartyg i 
inrikes fart och på utländska fartyg som las-
tar eller lossar spannmål i en finsk hamn. 
När spannmål transporteras i inrikes fart kan 
de bestämmelser som nämns i 1 mom. iakt-
tas i stället för Transport- och kommunikat-
ionsverkets föreskrifter.

77 §

Märkningar på fartyg

Fartyg som är införda i trafik- och trans-
portregistret eller i det fartygsregister som 
förs av av Statens ämbetsverk på Åland ska 
märkas med fartygets namn, hemort och ut-
märkning av djupgåendet. Dessutom ska far-
tyget förses med andra märkningar som för-
utsätts enligt SOLAS-konventionen, Euro-
peiska gemenskapens rättsakter eller övriga 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om hur de märkningar som av-
ses i 1 mom. ska göras, om deras placering, 
utmärkningssättet och märkningarnas stor-
lek.

77 §

Märkningar på fartyg

Fartyg som är införda i trafik- och trans-
portregistret eller i det fartygsregister som 
förs av Statens ämbetsverk på Åland ska 
märkas med fartygets namn, hemort och ut-
märkning av djupgåendet. Dessutom ska far-
tyget förses med andra märkningar som för-
utsätts enligt SOLAS-konventionen, Euro-
peiska gemenskapens rättsakter eller övriga 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om hur de 
märkningar som avses i 1 mom. ska göras, 
om deras placering, utmärkningssättet och 
märkningarnas storlek.

79 §

Helikoptertransporter

Om inte något annat följer av luftfartsla-
gen (1242/2005) eller av Europeiska gemen-
skapens lagstiftning som tillämpas på heli-

79 §

Helikoptertransporter

Om inte något annat följer av luftfartsla-
gen (864/2014)  eller av Europeiska gemen-
skapens lagstiftning som tillämpas på heli-
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koptertransporter, kan helikoptertransporter 
till och från ett fartyg utföras, om det på far-
tygets däck finns att tillgå ett vinschnings-
område, ett begränsat landningsområde eller 
ett fullständigt landningsområde.

I samband med internationell fart ska ett 
ro-ro-passagerarfartyg i klass A som omfat-
tas av non-SOLAS-direktivet och som an-
vänds på inrikesresor och ett tankfartyg ha 
ett fullständigt eller ett begränsat landnings-
område så som förutsätts i SOLAS-
konventionen. Ett ro-ro-passagerarfartyg i 
klass B, C och D vilket omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska ha ett vinschnings-
område eller ett landningsområde så som 
förutsätts i non-SOLAS-direktivet.

I nödsituationer beslutar fartygets befälha-
vare och helikopterbefälhavaren tillsam-
mans om sättet och platsen för helikopter-
transporten, om fartyget inte har sådana 
märkningar som behövs vid helikopterverk-
samhet eller om skyddsutrustningen är brist-
fällig.

För att trygga en tillräcklig nivå när det 
gäller säkerheten kan Trafiksäkerhetsverket
meddela närmare föreskrifter som överens-
stämmer med IMO:s rekommendationer 
samt Internationella civila luftfartsorganisat-
ionens (ICAO) standarder och rekommen-
dationer och som gäller de tekniska kraven 
för helikoptertransporter samt märkningarna 
och radiokommunikationen samt om de sä-
kerhetsåtgärder som ska genomföras i sam-
band med transporterna.

koptertransporter, kan helikoptertransporter 
till och från ett fartyg utföras, om det på far-
tygets däck finns att tillgå ett vinschnings-
område, ett begränsat landningsområde eller 
ett fullständigt landningsområde.

I samband med internationell fart ska ett 
ro-ro-passagerarfartyg i klass A som omfat-
tas av non-SOLAS-direktivet och som an-
vänds på inrikesresor och ett tankfartyg ha 
ett fullständigt eller ett begränsat landnings-
område så som förutsätts i SOLAS-
konventionen. Ett ro-ro-passagerarfartyg i 
klass B, C och D vilket omfattas av non-
SOLAS-direktivet ska ha ett vinschnings-
område eller ett landningsområde så som 
förutsätts i non-SOLAS-direktivet.

I nödsituationer beslutar fartygets befälha-
vare och helikopterbefälhavaren tillsam-
mans om sättet och platsen för helikopter-
transporten, om fartyget inte har sådana 
märkningar som behövs vid helikopterverk-
samhet eller om skyddsutrustningen är brist-
fällig.

För att trygga en tillräcklig nivå när det 
gäller säkerheten kan Transport- och kom-
munikationsverket meddela närmare före-
skrifter som överensstämmer med IMO:s 
rekommendationer samt Internationella ci-
vila luftfartsorganisationens (ICAO) stan-
darder och rekommendationer och som gäl-
ler de tekniska kraven för helikoptertrans-
porter samt märkningarna och radiokommu-
nikationen samt om de säkerhetsåtgärder 
som ska genomföras i samband med trans-
porterna.

80 §

Medgivande till avvikelser

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket i enskilda fall medge avvikelse från de 
föreskrifter om helikopterverksamhet som 
meddelats med stöd av 79 § 4 mom., om av-
vikelsen inte väsentligt försämrar säkerheten 
för fartyget, helikoptern, personerna ombord 
på fartyget eller helikoptern, eller för miljön.

80 §

Medgivande till avvikelser

Av särskilda skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket i enskilda fall medge 
avvikelse från de föreskrifter om helikopter-
verksamhet som meddelats med stöd av 79 § 
4 mom., om avvikelsen inte väsentligt för-
sämrar säkerheten för fartyget, helikoptern, 
personerna ombord på fartyget eller helikop-
tern, eller för miljön.
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81 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utöver tillsyn över 
efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den.

Polisen, tullverket, arbetarskyddsförvalt-
ningen och Trafikverket ska ge Trafiksäker-
hetsverket handräckning för fullgörande av 
de uppgifter som anges i denna lag. Be-
stämmelser om handräckning av gränsbe-
vakningsväsendet finns i gränsbevaknings-
lagen (578/2005).

81 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den.

Polisen, Tullen, arbetarskyddsförvaltning-
en och Trafikledsverket ska ge Transport-
och kommunikationsverket handräckning för 
fullgörande av de uppgifter som anges i 
denna lag. Bestämmelser om handräckning 
av Gränsbevakningsväsendet finns i gräns-
bevakningslagen (578/2005).

82 §

Föreskrifter om gränserna för fartområden 
för inrikes fart

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare
föreskrifter om gränserna för de fartområden 
för inrikes fart som anges i 2 § 36 punkten.

82 §

Föreskrifter om gränserna för fartområden 
för inrikes fart

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om gränserna 
för de fartområden för inrikes fart som 
anges i 2 § 38 punkten.

83 §

Serviceföretag för fartygs säkerhetsanord-
ningar

För säkerställande av att säkerhetsanord-
ningarna på fartyg fungerar auktoriserar 
Trafiksäkerhetsverket sådana serviceföretag 
för vilka det enligt SOLAS-konventionen 
krävs auktorisering av administrationen. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare fö-
reskrifter om förutsättningarna för auktorise-
ring av serviceföretag och om kraven på de-
ras verksamhet, i enlighet med kraven i SO-
LAS-konventionen.

83 §

Serviceföretag för fartygs säkerhetsanord-
ningar

För säkerställande av att säkerhetsanord-
ningarna på fartyg fungerar auktoriserar 
Transport- och kommunikationsverket såd-
ana serviceföretag för vilka det enligt SO-
LAS-konventionen krävs auktorisering av 
administrationen. Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar närmare föreskrifter 
om förutsättningarna för auktorisering av 
serviceföretag och om kraven på deras verk-
samhet, i enlighet med kraven i SOLAS-
konventionen.
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84 §

Ersättning för kostnaderna till Trafiksäker-
hetsverket

I fråga om de avgifter som enligt denna 
lag ska tas ut för Trafiksäkerhetsverkets pre-
stationer föreskrivs i lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992). Närmare be-
stämmelser om avgifterna utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

84 §

Ersättning för kostnaderna till Transport-
och kommunikationsverket 

Bestämmelserna om de avgifter som enligt 
denna lag ska tas ut för Transport- och 
kommunikationsverket prestationer finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Närmare bestämmelser om av-
gifterna utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

92 §

Åtgärdseftergift

Om en fartygssäkerhetsförseelse är ringa 
eller de administrativa påföljder som gär-
ningen medför för gärningsmannen kan an-
ses vara tillräckliga med hänsyn till hur all-
varlig gärningen är, behöver åtal för förseel-
sen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som 
anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket
utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige 
en anmärkning.

92 §

Åtgärdseftergift

Om en fartygssäkerhetsförseelse är ringa 
eller de administrativa påföljder som gär-
ningen medför för gärningsmannen kan an-
ses vara tillräckliga med hänsyn till hur all-
varlig gärningen är, behöver åtal för förseel-
sen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om förseelsen uppenbart är sådan som 
anges i 1 mom., får Transport- och kommu-
nikationsverket utan att vidta andra åtgärder 
ge den skyldige en anmärkning.

93 §

Ändringssökande

I ärenden som gäller återkallande av tra-
fiktillstånd, utnämningsbrev och sjöarbets-
certifikat samt indragande eller återkallande 
av besiktningsbemyndigande får ändring sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen (586/1996).

Omprövning av andra beslut av Trafiksä-
kerhetsverket, erkända klassificeringssäll-
skap, utsedda besiktningsmän eller utsedda 
skeppsmätare får begäras hos Trafiksäker-
hetsverket på det sätt som föreskrivs i för-
valtningslagen (434/2003). Beslut som fat-

93 §

Ändringssökande

I ärenden som gäller återkallande av tra-
fiktillstånd, utnämningsbrev och sjöarbets-
certifikat samt indragande eller återkallande 
av besiktningsbemyndigande får ändring sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden ( / ).

Omprövning av andra beslut av Trans-
port- och kommunikationsverket, erkända 
klassificeringssällskap, utsedda besikt-
ningsmän eller utsedda skeppsmätare får 
begäras hos Transport- och kommunikat-
ionsverket på det sätt som föreskrivs i för-
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tats med anledning av en begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom be-
svär endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Trafiksäkerhets-
verket påfört enligt denna lag får sökas på 
det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten.

valtningslagen (434/2003). Beslut som fat-
tats med anledning av en begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. Andra be-
slut av förvaltningsdomstolen får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och 
kommunikationsverket påfört enligt denna 
lag får sökas på det sätt som föreskrivs i la-
gen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

14. 

Lag 

om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2, 11—13, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 

19, 19 a, 20, 20 a–20 d, 21, 22, 22 d, 22 f, 22 g, 23 och 25–28 §,
av dem 2, 11, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 20 a, 20 b, 20 c, 21, 22, 22a, 22 d, 22 f, 
23, 25, 26, 28 och 29 § sådana de lyder i lag (   /    ), 12, 13 och 15 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1307/2009, 20 d och 22 g § sådana de lyder delvis ändrade i lag 791/2013 samt 
27 § sådan den lyder i lag 1307/2009, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fartygstrafikservice (Vessel Traffic Ser-

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fartygstrafikservice (Vessel Traffic Ser-
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vice, VTS) sådan övervakning och ledning 
av fartygstrafiken som har beredskap att 
samverka med trafiken och reagera på för-
änderliga trafiksituationer,

2) behörig myndighet Trafiksäkerhetsver-
ket,

3) anordnare av fartygstrafikservice Tra-
fikverket,

4) beslut om inrättande ett beslut genom 
vilket den behöriga myndigheten inrättar 
fartygstrafikservice 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 upprätthålls far-
tygstrafikservice; ett VTS-område kan delas 
in i delområden eller sektorer,

7) VTS-central en central där en VTS-
tjänsteleverantör upprätthåller fartygstrafik-
service,

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

9) VTS-ruttplan en rutt på VTS-området 
som VTS-operatören och fartygets befälha-
vare 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 trafi-
ken,

11) ruttsystem system bestående av en el-
ler flera rutter eller routingåtgärder som syf-
tar till att minska olycksriskerna; det kan 
omfatta trafiksepareringssystem, dubbelrik-
tade rutter, rekommenderade rutter, för-
bjudna områden, kusttrafikzoner, rondeller, 
försiktighetsområden och djupvattenrutter 
(DW-rutter),

12) olycka en olycka i enlighet med Inter-
nationella 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 

vice, VTS) sådan övervakning och ledning 
av fartygstrafiken som har beredskap att 
samverka med trafiken och reagera på för-
änderliga trafiksituationer,

2) behörig myndighet Transport- och 
kommunikationsverket,

3) anordnare av fartygstrafikservice Tra-
fikledsverket,

4) beslut om inrättande ett beslut genom 
vilket den behöriga myndigheten inrättar 
fartygstrafikservice på ett visst område,

5)  VTS-tjänsteleverantör den som tillhan-
dahåller fartygstrafikservice,

6) VTS-område ett område som genom ett 
beslut om inrättande har fastställts som 
VTS-område och på vilket upprätthålls far-
tygstrafikservice; ett VTS-område kan delas 
in i delområden eller sektorer,

7) VTS-central en central där en VTS-
tjänsteleverantör upprätthåller fartygstrafik-
service,

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

9) VTS-ruttplan en rutt på VTS-området 
som VTS-operatören och fartygets befälha-
vare 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 trafi-
ken,

11) ruttsystem system bestående av en el-
ler flera rutter eller routingåtgärder som syf-
tar till att minska olycksriskerna; det kan 
omfatta trafiksepareringssystem, dubbelrik-
tade rutter, rekommenderade rutter, för-
bjudna områden, kusttrafikzoner, rondeller, 
försiktighetsområden och djupvattenrutter 
(DW-rutter),

12) olycka en olycka i enlighet med Inter-
nationella 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 
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hamn eller annan skyddande kaj eller 
ankarplats eller något annat skyddat område 
som Trafikverket angett för att ta emot far-
tyg 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 fartygsopera-
törens vägnar,

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

19) förorenande gods oljor enligt definit-
ionen i bilaga I till MARPOL 73/78 -
konventionen, skadliga flytande ämnen en-
ligt definitionen i bilaga II till nämnda kon-
vention och skadliga ämnen enligt definit-
ionen i bilaga III till konventionen,

20) MARPOL 73/78-konventionen proto-
kollet av år 1978 till 1973 års internationella 
konvention till förhindrande av förorening 
från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändring-
ar,

21) direktivet om rapporteringsformali-
teter Europaparlamentets och rådets direktiv

2010/65/EU om rapporteringsformaliteter 
för fartyg som ankommer till och/eller avgår 
från hamnar i medlemsstaterna och om upp-
hävande av direktiv 2002/6/EG, jämte änd-
ringar,

22) övervakningsdirektivet Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/59/EG om 
inrättande av ett övervaknings- och inform-
ationssystem 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 sjö-
fartsskyddet fartygs anmälningar enligt la-

hamn eller annan skyddande kaj eller 
ankarplats eller något annat skyddat område 
som Transport- och kommunikationsverket
angett för att ta emot fartyg i en nödsituat-
ion, 

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 fartygsopera-
törens 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 definit-
ionen i bilaga I till MARPOL 73/78-
konventionen, skadliga flytande ämnen en-
ligt definitionen i bilaga II till nämnda kon-
vention och skadliga ämnen enligt definit-
ionen i bilaga III till konventionen,

20) MARPOL 73/78-konventionen proto-
kollet av år 1978 till 1973 års internationella 
konvention till förhindrande av förorening 
från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändring-
ar,

21) direktivet om rapporteringsformali-
teter Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/65/EU om rapporteringsformaliteter 
för fartyg som ankommer till och/eller avgår 
från hamnar i medlemsstaterna och om upp-
hävande av direktiv 2002/6/EG, jämte änd-
ringar,

22) övervakningsdirektivet Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/59/EG om 
inrättande av ett övervaknings- och inform-
ationssystem 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 sjö-
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gen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i 
hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet (485/2004),

26) anmälningar om fartygsavfall farty-
gens anmälningar enligt miljöskyddslagen 
för sjöfarten (1672/2009),

27) SafeSeaNet-systemet unionens i över-
vakningsdirektivet avsedda system för in-
formationsutbyte inom sjöfarten, bestående 
av ett centralsystem som administreras av 
kommissionen och av medlemsstaternas nat-
ionella system,

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

fartsskyddet fartygs anmälningar enligt la-
gen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i 
hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet (485/2004),

26) anmälningar om fartygsavfall farty-
gens anmälningar enligt miljöskyddslagen 
för sjöfarten (1672/2009),

27) SafeSeaNet-systemet unionens i över-
vakningsdirektivet avsedda system för in-
formationsutbyte inom sjöfarten, bestående 
av ett centralsystem som administreras av 
kommissionen och av medlemsstaternas nat-
ionella system,

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

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbets-
platsutbildning

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

Den som har ett giltigt, av Trafiksäker-
hetsverket beviljat behörighetsintyg för 
VTS-operatörer och som har genomgått ar-
betsplatsutbildning för VTS-operatörer får 
vara VTS-operatör. VTS-tjänsteleverantören 
gör i behörighetsintyget en anteckning om 
genomgången arbetsplatsutbildning.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvali-
tetssystem för upprätthållande och utveckl-
ing av arbetsplatsutbildningen. Kvalitetssy-
stemet ska utvärderas av Trafiksäkerhets-
verket minst en gång vart femte år.

Bestämmelser om kvalitetssystemet för 
upprätthållande och utveckling av arbets-
platsutbildningen för VTS-operatörer utfär-
das genom förordning av statsrådet.

11 §

Behörighet för VTS-operatörer och arbets-
platsutbildning

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

Den som har ett giltigt, av Transport- och 
kommunikationsverket beviljat behörighets-
intyg för VTS-operatörer och som har ge-
nomgått arbetsplatsutbildning för VTS-
operatörer får vara VTS-operatör. VTS-
tjänsteleverantören gör i behörighetsintyget 
en anteckning om genomgången arbets-
platsutbildning.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvali-
tetssystem för upprätthållande och utveckl-
ing av arbetsplatsutbildningen. Kvalitetssy-
stemet ska utvärderas av Transport- och 
kommunikationsverket minst en gång vart 
femte år.

Bestämmelser om kvalitetssystemet för 
upprätthållande och utveckling av arbets-
platsutbildningen för VTS-operatörer utfär-
das genom förordning av statsrådet.
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12 §

Behörighetsintyg för VTS-operatörer

För att behörighetsintyg för VTS-
operatörer skall kunna beviljas förutsätts att 
sökanden har genomgått grundutbildningen 
för VTS-operatörer med godkänt resultat 
och att han eller hon i nödvändig utsträck-
ning behärskar finska, svenska och eng-
elska. Om behörighetsintyget ger rätt att 
tillhandahålla service som avses i 6 eller 7 §, 
förutsätts dessutom att sökanden har avlagt 
vaktstyrmansexamen och erhållit vaktstyr-
mansbrev.

Trafiksäkerhetsverket antecknar i ett behö-
righetsintyg den fartygstrafikservice som in-
nehavaren av behörighetsintyget är berätti-
gad att tillhandahålla.

I fråga om grundutbildning och erforder-
liga språkkunskaper för VTS-operatörer be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det.

12 §

Behörighetsintyg för VTS-operatörer

För att behörighetsintyg för VTS-
operatörer ska kunna beviljas förutsätts att 
sökanden har genomgått grundutbildningen 
för VTS-operatörer med godkänt resultat 
och att han eller hon i nödvändig utsträck-
ning behärskar finska, svenska och eng-
elska. Om behörighetsintyget ger rätt att 
tillhandahålla service som avses i 6 eller 7 §, 
förutsätts dessutom att sökanden har avlagt 
vaktstyrmansexamen och erhållit vaktstyr-
mansbrev.

Transport- och kommunikationsverket an-
tecknar i ett behörighetsintyg den fartygstra-
fikservice som innehavaren av behörighets-
intyget är berättigad att tillhandahålla. 

I fråga om grundutbildning och erforder-
liga språkkunskaper för VTS-operatörer be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det.

13 §

Behörighet för VTS-chefer

VTS-chefer skall ha sådan behörighet att 
de kan leda fartygstrafikservicen på ett sä-
kert och effektivt sätt.

Den som har ett giltigt, av Trafiksäker-
hetsverket beviljat behörighetsintyg för 
VTS-operatörer, har genomgått grundut-
bildningen för VTS-chefer och i behövlig 
utsträckning behärskar finska, svenska och 
engelska får vara VTS-chef. Trafiksäker-
hetsverket gör i behörighetsintyget en an-
teckning om grundutbildning som genom-
gåtts med godkänt resultat.

Angående grundutbildning och erforder-
liga språkkunskaper för VTS-chefer bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet.

13 §

Behörighet för VTS-chefer

VTS-chefer ska ha sådan behörighet att de 
kan leda fartygstrafikservicen på ett säkert 
och effektivt sätt.

Den som har ett giltigt, av Transport- och 
kommunikationsverket beviljat behörighets-
intyg för VTS-operatörer, har genomgått 
grundutbildningen för VTS-chefer och i be-
hövlig utsträckning behärskar finska, 
svenska och engelska får vara VTS-chef. 
Transport- och kommunikationsverket gör i 
behörighetsintyget en anteckning om grund-
utbildning som genomgåtts med godkänt re-
sultat. 

Angående grundutbildning och erforder-
liga språkkunskaper för VTS-chefer bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet.
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15 §

Återkallande av behörighetsintyg för VTS-
operatör

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla behö-
righetsintyget för en VTS-operatör, om han 
eller hon inte längre i fråga om kunskaper 
och färdigheter uppfyller kraven för erhål-
lande av behörighetsintyg.

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha un-
dersökt saken, återkalla ett behörighetsintyg, 
om

1) den som innehar behörighetsintyget 
upprepade gånger bryter mot denna lag eller 
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den, eller

2) innehavaren av behörighetsintyget har 
varit berusad vid skötseln av sina uppgifter.

Innan beslut om återkallande av behörig-
hetsintyg fattas skall den person som saken 
gäller höras.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan 
Trafiksäkerhetsverket ålägga innehavaren av 
behörighetsintyget att genast tillställa den 
behöriga myndigheten sitt intyg.

Om behörighetsintyget inte återkallas 
permanent, skall i beslutet anges den tid un-
der vilken behörighetsintyg inte ges. Tiden 
räknas från det att personen i fråga har del-
givits beslutet eller senast från det att behö-
righetsintyget upphör att gälla.

15 §

Återkallande av behörighetsintyg för VTS-
operatör

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla behörighetsintyget för en VTS-
operatör, om han eller hon inte längre i fråga 
om kunskaper och färdigheter uppfyller kra-
ven för erhållande av behörighetsintyg.

Transport- och kommunikationsverket
kan, efter att ha undersökt saken, återkalla 
ett behörighetsintyg, om

1) den som innehar behörighetsintyget 
upprepade gånger bryter mot denna lag eller 
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den, eller

2) innehavaren av behörighetsintyget har 
varit berusad vid skötseln av sina uppgifter.

Innan beslut om återkallande av behörig-
hetsintyg fattas ska den person som saken 
gäller höras.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan 
Transport- och kommunikationsverket
ålägga innehavaren av behörighetsintyget att 
genast tillställa den behöriga myndigheten 
sitt intyg.

Om behörighetsintyget inte återkallas 
permanent, ska i beslutet anges den tid un-
der vilken behörighetsintyg inte ges. Tiden 
räknas från det att personen i fråga har del-
givits beslutet eller senast från det att behö-
righetsintyget upphör att gälla.

16 §

Upprätthållande av fartygstrafikservice

VTS-tjänsteleverantören ska upprätthålla 
fartygstrafikservicen inom sitt VTS-område 
i enlighet med bestämmelserna i denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den samt i enlighet med det beslut om inrät-
tande som avses i 8 § och dessutom över-
vaka och leda fartygstrafiken utifrån den lä-
gesbild som upprätthålls vid VTS-centralen. 
VTS-tjänsteleverantören ska försäkra sig om 
att servicenivån på dess VTS-område är till-

16 §

Upprätthållande av fartygstrafikservice

VTS-myndigheten ska upprätthålla far-
tygstrafikservicen inom sitt VTS-område i 
enlighet med bestämmelserna i denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den samt i enlighet med det beslut om inrät-
tande som avses i 8 § och dessutom över-
vaka och leda fartygstrafiken utifrån den lä-
gesbild som upprätthålls vid VTS-centralen. 
VTS-myndigheten ska försäkra sig om att 
servicenivån på dess VTS-område är till-

RP 61/2018 rd



1022

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

räcklig i förhållande till trafiken.
VTS-tjänsteleverantören kan med stöd av 

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

På VTS-operatörer tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar när de 
sköter sådana uppgifter som ålagts dem i 
lag.

VTS-tjänsteleverantören ska registrera lä-
gesbilden av VTS-området och den därtill 
hörande VHF-radiotrafiken. Dessa upptag-
ningar ska förvaras i 30 dygn. I fråga om 
upptagningarnas offentlighet gäller lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999).

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

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

räcklig i förhållande till trafiken.
VTS-tjänsteleverantören kan med stöd av 

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

På VTS-operatörer tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar när de 
sköter sådana uppgifter som ålagts dem i 
lag.

VTS-tjänsteleverantören ska registrera lä-
gesbilden av VTS-området och den därtill 
hörande VHF-radiotrafiken. Dessa upptag-
ningar ska förvaras i 30 dygn. I fråga om 
upptagningarnas offentlighet gäller lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999).

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

Trafikledsverket svarar för ordnandet av 
trafikledningsservicen på de farleder som 
det förvaltar med hänsyn tagen till den be-
höriga myndighetens beslut om inrättande 
enligt 8 §.

16 a §

Marin lägesbild

VTS-tjänsteleverantören producerar på be-
ställning av Trafikverket en uppdaterad ma-
rin lägesbild. Försvars- och säkerhetsmyn-
digheterna ska ersättningsfritt få tillgång till 
lägesbilden.

16 a §

Marin lägesbild

VTS-tjänsteleverantören producerar på be-
ställning av Trafikledsverket en uppdaterad 
marin lägesbild. Försvars- och säkerhets-
myndigheterna ska ersättningsfritt få till-
gång till lägesbilden.

17 §

Tillfällig ledning av fartygstrafiken i speci-
alsituationer

Trafikverket kan till följd av avvikande 
väderleks- och isförhållanden eller vatten-
stånd eller på grund av en specialtransport 
eller sjöräddningsaktion på VTS-området el-
ler någon annan omständighet som begrän-
sar eller äventyrar trafiken beordra

17 §

Tillfällig ledning av fartygstrafiken i speci-
alsituationer

Transport- och kommunikationsverket kan 
till följd av avvikande väderleks- och isför-
hållanden eller vattenstånd eller på grund av 
en specialtransport eller sjöräddningsaktion 
på VTS-området eller någon annan omstän-
dighet som begränsar eller äventyrar trafi-
ken beordra
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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 vattenom-
råde eller en farled.

Trafikverket ska omedelbart underrätta 
VTS-tjänsteleverantören om sitt beslut så att 
denne kan vidta behövliga åtgärder för verk-
ställande av beslutet. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart infor-
mera fartyg som befinner sig inom VTS-
området eller är på väg dit samt den hamn-
innehavare som saken gäller om åtgärderna.

VTS-tjänsteleverantören får till följd av 
avvikande väderleks- och isförhållanden el-
ler vattenstånd eller på grund av en special-
transport eller sjöräddningsaktion på VTS-
området eller någon annan omständighet 
som begränsar eller äventyrar trafiken på 
eget initiativ fatta beslut enligt 1 mom. för 
högst ett dygn med stöd av de anvisningar 
som godkänts på förhand av Trafikverket
och som finns i drifthandboken. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart under-
rätta Trafikverket och Gränsbevakningsvä-
sendet om sitt beslut. Trafikverket ska utan 
obefogat dröjsmål fatta beslut om att åtgär-
den ska avbrytas eller fortgå.

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) hastighetsbegränsningar inom ett vat-
tenområde eller en farled.

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart underrätta VTS-
tjänsteleverantören om sitt beslut så att 
denne kan vidta behövliga åtgärder för verk-
ställande av beslutet. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart infor-
mera fartyg som befinner sig inom VTS-
området eller är på väg dit samt den hamn-
innehavare som saken gäller om åtgärderna.

VTS-tjänsteleverantören får till följd av 
avvikande väderleks- och isförhållanden el-
ler vattenstånd eller på grund av en special-
transport eller sjöräddningsaktion på VTS-
området eller någon annan omständighet 
som begränsar eller äventyrar trafiken på 
eget initiativ fatta beslut enligt 1 mom. för 
högst ett dygn med stöd av de anvisningar 
som godkänts på förhand av Transport- och 
kommunikationsverket och som finns i drift-
handboken. VTS-tjänsteleverantören ska 
omedelbart underrätta Transport- och kom-
munikationsverket och Gränsbevakningsvä-
sendet om sitt beslut. Transport- och kom-
munikationsverket ska utan obefogat dröjs-
mål fatta beslut om att åtgärden ska avbrytas 
eller fortgå.

17 a §

Förbudsrätt 

Trafikverket har för verkställande av inter-
nationella förpliktelser som är bindande för 
Finland, av beslut som antagits med stöd av 
artikel 29 i fördraget om Europeiska union-
en, av förordningar som antagits med stöd 
av artikel 215 i fördraget om Europeiska un-
ionens funktionssätt, av förordningar som 
utfärdats med stöd av lagen om uppfyllande 
av vissa förpliktelser som grundar sig på 
Finlands medlemskap i Förenta Nationerna 
och Europeiska unionen (659/1967) eller av 
frysningsbeslut som meddelats med stöd av 

17 a §

Förbudsrätt

Transport- och kommunikationsverket har 
för verkställande av internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, av beslut 
som antagits med stöd av artikel 29 i fördra-
get om Europeiska unionen, av förordningar 
som antagits med stöd av artikel 215 i för-
draget om Europeiska unionens funktions-
sätt, av förordningar som utfärdats med stöd 
av lagen om uppfyllande av vissa förpliktel-
ser som grundar sig på Finlands medlem-
skap i Förenta Nationerna och Europeiska 
unionen (659/1967) eller av frysningsbeslut 
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lagen om frysning av tillgångar i syfte att 
bekämpa terrorism (325/2013) eller för 
verkställande av restriktioner som en myn-
dighet meddelat i fråga om ett fartygs pas-
sage 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 re-
striktioner enligt 1 mom. VTS-
tjänsteleverantören ska underrätta fartyget 
om Trafikverket föreskrifter. VTS-
tjänsteleverantören ska så fort som möjligt 
efter att ha fått Trafikverket underrättelse, 
dock senast då fartyget meddelar om sin av-
sikt att anlöpa eller lämna VTS-området, att 
anlöpa hamn eller kasta ankar eller sin av-
sikt att lämna hamn eller ankarplats, under-
rätta fartyget om de åtgärder som det är fö-
remål för.

För att effektivisera förbudet enligt 1 
mom. har Trafikverket rätt att utfärda order 
för företag som producerar lotsnings- eller 
isbrytartjänster.

Trafikverket har rätt att bestämma att ett 
fartyg ska flyttas, om det inte iakttar ett för-
bud enligt 1 mom. 4 punkten eller av någon 
annan orsak som beror på fartyget och som 
utgör fara för sjötrafiken, miljön eller säker-
heten eller på begäran av en annan myndig-
het. Fartygets ägare eller redaren svarar för 
kostnaderna för flyttningen.

Handräckningsmyndigheter som nämns i 
24 § och utrikesministeriet ska vid behov 
omedelbart underrättas om åtgärder som av-
ses i 1 mom.

som meddelats med stöd av lagen om frys-
ning 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 för-
bjuda 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.
Transport- och kommunikationsverket ska 

omedelbart underrätta VTS-
tjänsteleverantören om förbud eller restrikt-
ioner enligt 1 mom. VTS-
tjänsteleverantören ska underrätta fartyget 
om Transport- och kommunikationsverkets 
föreskrifter. VTS-tjänsteleverantören ska så 
fort som möjligt efter att ha fått Transport-
och kommunikationsverkets underrättelse, 
dock senast då fartyget meddelar om sin av-
sikt att anlöpa eller lämna VTS-området, att 
anlöpa hamn eller kasta ankar eller sin av-
sikt att lämna hamn eller ankarplats, under-
rätta fartyget om de åtgärder som det är fö-
remål för.

För att effektivisera förbudet enligt 1 
mom. har Transport- och kommunikations-
verket rätt att utfärda order för företag som 
producerar lotsnings- eller isbrytartjänster.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att bestämma att ett fartyg ska flyttas, 
om det inte iakttar ett förbud enligt 1 mom. 
4 punkten eller av någon annan orsak som 
beror på fartyget och som utgör fara för sjö-
trafiken, miljön eller säkerheten eller på be-
gäran av en annan myndighet. Fartygets 
ägare eller redaren svarar för kostnaderna 
för flyttningen.

Handräckningsmyndigheter som nämns i 
24 § och utrikesministeriet ska vid behov 
omedelbart underrättas om åtgärder som av-
ses i 1 mom.
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18 §

VTS-myndighetens anmälnings- och rappor-
teringsskyldigheter

VTS-myndigheten skall till vederbörande 
sjöfarts-, sjöräddnings-, miljö-, territorialö-
vervaknings-, polis- eller tullmyndighet 
samt vederbörande hamninnehavare rappor-
tera om alla sådana väsentliga omständig-
heter som har samband med ett visst fartygs 
eller de på fartyget ombordvarandes säker-
het, sjöräddningen, miljöskyddet eller 
territorialövervakningen eller tullkontrollen 
och som myndigheten har observerat eller 
som har anmälts till myndigheten.

VTS-myndigheten skall tillställa de behö-
riga VTS-myndigheterna i de medlemsstater 
i Europeiska unionen som ligger intill farty-
gets 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-myndighetens 
skyldighet att ta emot meddelanden om anli-
tande av lots ombord på fartygen och att 
meddela Trafiksäkerhetsverket sina iaktta-
gelser av hur lotsningslagen (940/2003) följs 
ingår i den lagen. 

Närmare bestämmelser om VTS-
myndighetens anmälnings- och rapporte-
ringsskyldigheter utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

18 §

VTS-tjänsteleverantörens anmälnings- och 
rapporteringsskyldigheter

VTS-tjänsteleverantören ska till vederbö-
rande sjöfarts-, sjöräddnings-, miljö-, 
territorialövervaknings-, polis- eller tull-
myndighet samt vederbörande hamninneha-
vare rapportera om alla sådana väsentliga 
omständigheter som har samband med ett 
visst fartygs eller de på fartyget ombordva-
randes säkerhet, sjöräddningen, miljöskyd-
det eller territorialövervakningen eller tull-
kontrollen och som myndigheten har obser-
verat 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 Transport- och 
kommunikationsverket sina iakttagelser av 
hur lotsningslagen (940/2003) följs ingår i 
den lagen.

Närmare bestämmelser om VTS-
tjänsteleverantörens anmälnings- och rap-
porteringsskyldigheter utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

18 a §

Anmälan om störningar i informationssä-
kerheten

VTS-myndigheten ska utan dröjsmål 
lämna Trafiksäkerhetsverket en anmälan om 
betydande informationssäkerhetsrelaterade 
störningar som är riktade mot kommunikat-
ionsnät eller informationssystem som denne 
använder.

Om det ligger i allmänt intresse att en 
störning anmäls kan Trafiksäkerhetsverket

18 a §

Anmälan om störningar i anslutning till in-
formationssäkerheten

VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål 
lämna Transport- och kommunikationsver-
ket en anmälan om betydande informations-
säkerhetsrelaterade störningar som är riktade 
mot kommunikationsnät eller informations-
system som denne använder.

Om det ligger i allmänt intresse att det 
görs en anmälan om en störning, kan Trans-
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ålägga den som tillhandahåller tjänsten att 
informera om saken eller, efter att ha hört 
den anmälningspliktiga, själv informera om 
saken.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en 
sådan störning som avses i 1 mom. berör de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och vid behov underrätta de berörda 
medlemsstaterna.

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

Trafiksäkerhetsverket har, trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av information, rätt 
att lämna ut dokument som det fått eller 
upprättat i samband med sina uppgifter en-
ligt denna paragraf samt att röja sekretess-
belagd information för Kommunikationsver-
ket, om det är nödvändigt för skötseln av in-
formationssäkerhetsrelaterade uppgifter.

port- och kommunikationsverket ålägga den 
som tillhandahåller tjänsten att informera 
om saken eller efter att ha hört den anmäl-
ningspliktiga själv informera om saken.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och vid behov under-
rätta de berörda medlemsstaterna.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om när en så-
dan störning som avses i 1 mom. är bety-
dande samt om innehållet i och utformning-
en av anmälan och hur den ska lämnas in.

(upphävs)

19 §

VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok

VTS-tjänsteleverantören ska föra en drift-
handbok i vilken anges de uppgifter och åt-
gärder som anknyter till upprätthållandet av 
VTS-centralens verksamhet och tekniska sy-
stem samt beredskapen för upprätthållandet 
av fartygstrafikservicen också i undantags-
förhållanden och vid störningar under nor-
mala förhållanden.

I drifthandboken ska det, i fråga om skyl-
digheterna enligt lotsningslagen, anges för-
faringssätt, meddelandepraxis och former 
för samarbetet med Trafiksäkerhetsverket 
och det i lotsningslagen avsedda lotsnings-
bolaget. VTS-tjänsteleverantörens drift-
handbok ska vara godkänd av Trafiksäker-
hetsverket.

19 §

VTS-tjänsteleverantörens drifthandbok

VTS-tjänsteleverantören ska föra en drift-
handbok i vilken anges de uppgifter och åt-
gärder som anknyter till upprätthållandet av 
VTS-centralens verksamhet och tekniska sy-
stem samt beredskapen för upprätthållandet 
av fartygstrafikservicen också i undantags-
förhållanden och vid störningar under nor-
mala förhållanden.

I drifthandboken ska det, i fråga om skyl-
digheterna enligt lotsningslagen, anges för-
faringssätt, meddelandepraxis och former 
för samarbetet med Transport- och kommu-
nikationsverket och det i lotsningslagen av-
sedda lotsningsbolaget. VTS-
tjänsteleverantörens drifthandbok ska vara 
godkänd av Transport- och kommunikat-
ionsverket.
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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 på sådana un-
dantagsförhållanden som avses i bered-
skapslagen (1552/2011) genom att delta i 
beredskapsplaneringen och genom att i för-
väg bereda verksamheten med tanke på un-
dantagsförhållanden och störningar under 
normala förhållanden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
leverantören av fartygstrafikservice förbe-
reda sig på att sörja för att verksamheten 
fortgår så störningsfritt som möjligt även 
under undantagsförhållanden och störningar 
under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen före-
skrivs om statsrådets, kommunikationsmi-
nisteriets och Trafiksäkerhetsverket behö-
righet får närmare bestämmelser om ord-
nandet av 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 ut-
färdats med stöd av den iakttas.

19 a §

Förberedelse för undantagsförhållanden 
och störningar under normala förhållanden

En VTS-tjänsteleverantör som avses i 2 § i 
denna lag ska förbereda sig på sådana un-
dantagsförhållanden som avses i bered-
skapslagen (1552/2011) genom att delta i 
beredskapsplaneringen och genom att i för-
väg bereda verksamheten med tanke på un-
dantagsförhållanden och störningar under 
normala förhållanden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
leverantören av fartygstrafikservice förbe-
reda sig på att sörja för att verksamheten 
fortgår så störningsfritt som möjligt även 
under undantagsförhållanden och störningar 
under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen före-
skrivs om statsrådets, kommunikationsmi-
nisteriets och Transport- och kommunikat-
ionsverkets behörighet får närmare bestäm-
melser om ordnandet av beredskapsplane-
ring som behövs för förberedelser för un-
dantagsförhållanden och störningar under 
normala förhållanden utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att denna paragraf och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den iakt-
tas.

20 §

Övervakning på internationella havsområ-
den

VTS-tjänsteleverantören ska övervaka att 
ruttsystemen och de obligatoriska fartygs-
rapporteringssystemen på internationella 
havsområden i anslutning till myndighetens 
VTS-område iakttas. VTS-
tjänsteleverantören ska vidta behövliga åt-
gärder för att säkerställa att fartyg som an-
löper VTS-området iakttar ovan nämnda sy-
stem.

VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål 

20 §

Övervakning på internationella havsområ-
den

VTS-tjänsteleverantören ska övervaka att 
ruttsystemen och de obligatoriska fartygs-
rapporteringssystemen på internationella 
havsområden i anslutning till myndighetens 
VTS-område iakttas. VTS-
tjänsteleverantören ska vidta behövliga åt-
gärder för att säkerställa att fartyg som an-
löper VTS-området iakttar ovan nämnda sy-
stem.

VTS-tjänsteleverantören ska utan dröjsmål 
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underrätta Trafiksäkerhetsverket, som över-
vakar att ruttsystemen och de obligatoriska 
fartygsrapporteringssystemen på internat-
ionella havsområden i anslutning till myn-
dighetens VTS-område iakttas, om upp-
täckta avvikelser från iakttagandet av ruttsy-
stem och obligatoriska fartygsrapporterings-
system.

underrätta Transport- och kommunikations-
verket, som övervakar att ruttsystemen och 
de obligatoriska fartygsrapporteringssyste-
men på internationella havsområden i an-
slutning till myndighetens VTS-område 
iakttas, om upptäckta avvikelser från iaktta-
gandet av ruttsystem och obligatoriska far-
tygsrapporteringssystem.

20 a §

System för hantering av information inom 
sjöfarten

Trafikverket ska inrätta och upprätthålla 
ett nationellt system för hantering av in-
formation inom sjöfarten för att samla in, 
behandla och registrera den information som 
avses i direktivet om rapporteringsformali-
teter och övervakningsdirektivet. När det 
gäller utveckling, förvaltning, uppbyggnad, 
underhåll, åtkomsträttigheter, säkerhet och 
uppgiftsutbyte i fråga om systemet för han-
tering av information inom sjöfarten ska 
Trafikverket iaktta bestämmelserna i över-
vakningsdirektivet och dess bilaga III.

Trafikverket kan ordna upprätthållandet, 
genomförandet och den operativa driften av 
det nationella systemet för hantering av in-
formation inom sjöfarten själv eller upp-
handla dessa hos en VTS-tjänsteleverantör. 
När det gäller utveckling, förvaltning, upp-
byggnad, underhåll, åtkomsträttigheter, sä-
kerhet och uppgiftsutbyte i fråga om syste-
met för hantering av information inom sjö-
farten ska också VTS-tjänsteleverantören 
iaktta bestämmelserna i övervakningsdirek-
tivet och dess bilaga III.

Systemet för hantering av information ska 
vara sådant att det kan anslutas till Europe-
iska unionens system för hantering av in-
formation inom sjöfarten (centralsystemet 
SafeSeaNet). Informationen ska kunna sän-
das och tas emot elektroniskt.

20 a §

System för hantering av information inom 
sjöfarten

Transport- och kommunikationsverket ska 
inrätta och upprätthålla ett nationellt system 
för hantering av information inom sjöfarten 
för att samla in, behandla och registrera den 
information som avses i direktivet om rap-
porteringsformaliteter och övervakningsdi-
rektivet. När det gäller utveckling, förvalt-
ning, uppbyggnad, underhåll, åtkomsträttig-
heter, säkerhet och uppgiftsutbyte i fråga om 
systemet för hantering av information inom 
sjöfarten ska Transport- och kommunikat-
ionsverket iaktta bestämmelserna i övervak-
ningsdirektivet och dess bilaga III.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ordna upprätthållandet, genomförandet och 
den operativa driften av det nationella sy-
stemet för hantering av information inom 
sjöfarten själv eller upphandla dessa hos en 
VTS-tjänsteleverantör. När det gäller ut-
veckling, förvaltning, uppbyggnad, under-
håll, åtkomsträttigheter, säkerhet och upp-
giftsutbyte i fråga om systemet för hantering 
av information inom sjöfarten ska också 
VTS-tjänsteleverantören iaktta bestämmel-
serna i övervakningsdirektivet och dess bi-
laga III.

Systemet för hantering av information ska 
vara sådant att det kan anslutas till Europe-
iska unionens system för hantering av in-
formation inom sjöfarten (centralsystemet 
SafeSeaNet). Informationen ska kunna sän-
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Trafikverket ska med hjälp av systemet för 
hantering av information på begäran och 
utan dröjsmål kunna lämna sådan informat-
ion till den behöriga myndigheten i en annan 
medlemsstat som gäller ett fartyg samt last 
och farligt eller förorenande gods som farty-
get transporterar.

När det gäller systemet för hantering av 
information meddelar Trafikverket närmare 
föreskrifter om anmälningsförfarande, struk-
tur, datainnehåll och åtkomsträttigheter, om 
utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och om utbytet av information med andra 
medlemsstater och med centralsystemet 
SafeSeaNet.

das och tas emot elektroniskt.
Transport- och kommunikationsverket ska 

med hjälp av systemet för hantering av in-
formation på begäran och utan dröjsmål 
kunna lämna sådan information till den be-
höriga myndigheten i en annan medlemsstat 
som gäller ett fartyg samt last och farligt el-
ler förorenande gods som fartyget transpor-
terar.

När det gäller systemet för hantering av 
information meddelar Transport- och kom-
munikationsverket närmare föreskrifter om 
anmälningsförfarande, struktur, datainnehåll 
och åtkomsträttigheter, om utlämnande av 
uppgifter till myndigheter och om utbytet av 
information med andra medlemsstater 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 myn-
digheter som avses i 4 § i sjöräddningslagen 
(1145/2001) på basis av Internationella sjö-
fartsorganisationens (IMO) resolutioner om 
anvisningar om skyddade platser för fartyg i 
behov av assistans samt om assistansservice 
inom sjöfarten utarbeta en plan för bered-
skap att ta emot och bistå fartyg i behov av 
assistans samt hantera hot mot människoliv 
och säkerhet.

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

20 b §

Plan för mottagande av fartyg i behov av 
assistans

Gränsbevakningsväsendet ska i samarbete 
med VTS-tjänsteleverantören, Transport-
och kommunikationsverket och Trafikleds-
verket, Finlands miljöcentral och de övriga 
myndigheter som avses i 4 § i sjöräddnings-
lagen (1145/2001) på basis av Internation-
ella sjöfartsorganisationens (IMO) resolut-
ioner om anvisningar om skyddade platser 
för fartyg i behov av assistans samt om assi-
stansservice inom sjöfarten utarbeta en plan 
för beredskap att ta emot och bistå fartyg i 
behov av assistans 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 as-
sistans av ett fartyg till en skyddad plats i 
samarbete med de myndigheter som avses i 
20 b § på basis av en situationsbedömning 
enligt den plan som avses i nämnda para-
graf. När Gränsbevakningsväsendet fattar 

20 c §

Mottagande av fartyg i behov av assistans

Gränsbevakningsväsendet beslutar om as-
sistans av ett fartyg till en skyddad plats i 
samarbete med de myndigheter som avses i 
20 b § på basis av en situationsbedömning 
enligt den plan som avses i nämnda para-
graf. När Gränsbevakningsväsendet fattar 
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beslut ska den höra VTS-
tjänsteleverantören.

Gränsbevakningsväsendet ska underrätta 
VTS-tjänsteleverantören om sitt beslut en-
ligt 1 mom.

Gränsbevakningsväsendet meddelar Fin-
lands miljöcentral, Trafikverket och VTS-
tjänsteleverantören om vilka åtgärder enligt 
sjöräddningslagen och räddningslagen 
(379/2011) det har vidtagit för att bistå far-
tyg 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.

beslut ska den höra VTS-
tjänsteleverantören.

Gränsbevakningsväsendet ska underrätta 
VTS-tjänsteleverantören om sitt beslut en-
ligt 1 mom.

Gränsbevakningsväsendet meddelar Fin-
lands miljöcentral, Transport- och kommu-
nikationsverket och VTS-tjänsteleverantören 
om vilka åtgärder enligt sjöräddningslagen 
och räddningslagen (379/2011) det har vid-
tagit 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.

20 d §

Systemet för långväga identifiering och 
spårning av fartyg

Trafikverket är den behöriga myndighet 
som ingår de avtal med Europeiska unionens 
datacentral för långväga identifiering och 
spårning av fartyg som krävs för utbytet av 
information och som svarar för samarbetet i 
fråga om utbytet av information.

Trafiksäkerhetsverket svarar för uppdate-
ringen av datacentralens fartygsregisterupp-
gifter och för övervakningen av rapporte-
ringen i fråga om fartyg som är registrerade 
under finsk flagg och av användningen av 
utrustningen på fartyg. Trafiksäkerhetsver-
ket får utfärda närmare tekniska föreskrifter 
om utrustning som gäller långväga identifie-
ring och spårning av fartyg.

20 d §

Systemet för långväga identifiering och 
spårning av fartyg

Transport- och kommunikationsverket är 
den behöriga myndighet som ingår de avtal 
med Europeiska unionens datacentral för 
långväga identifiering och spårning av far-
tyg som krävs för utbytet av information och 
som svarar för samarbetet i fråga om utbytet 
av information.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för uppdateringen av datacentralens 
fartygsregisteruppgifter och för övervak-
ningen av rapporteringen i fråga om fartyg 
som är registrerade under finsk flagg och av 
användningen av utrustningen på fartyg. 
Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare tekniska föreskrifter om ut-
rustning som gäller långväga identifiering 
och spårning av fartyg.

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 §, ge-

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 §, ge-
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nom 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 Gränsbevakningsvä-
sendets fartyg kan anmäla sig till VTS-
tjänsteleverantören på det sätt som särskilt 
överenskoms med denna.

VTS-tjänsteleverantören kan i enskilda 
fall till följd av väderleks- eller isförhållan-
dena eller av andra sjösäkerhetsskäl be-
stämma att även andra fartyg i högst ett 
dygn ska delta i fartygstrafikservicen. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart under-
rätta Trafikverket om ett beslut som den fat-
tat. Trafikverket ska utan obefogat dröjsmål 
fatta beslut om att åtgärden ska avbrytas el-
ler fortgå.

Trafikverket kan i enskilda fall, om anmä-
lan är uppenbart onödig eller oskäligt svår 
att göra, befria fartyget från anmälnings-
skyldigheten förutsatt att fartygssäkerheten 
inte äventyras och att fartyget använder ett 
fungerande automatiskt identifieringssystem 
för fartyg (AIS).

nom 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 Gränsbevakningsvä-
sendets fartyg kan anmäla sig till VTS-
tjänsteleverantören på det sätt som särskilt 
överenskoms med denna.

VTS-tjänsteleverantören kan i enskilda 
fall till följd av väderleks- eller isförhållan-
dena eller av andra sjösäkerhetsskäl be-
stämma att även andra fartyg i högst ett 
dygn ska delta i fartygstrafikservicen. VTS-
tjänsteleverantören ska omedelbart under-
rätta Transport- och kommunikationsverket
om ett beslut som den fattat. Transport- och 
kommunikationsverket ska utan obefogat 
dröjsmål fatta beslut om att åtgärden ska av-
brytas eller fortgå.

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

22 §

Fartygsbefälhavarens ansvar och anmäl-
ningsskyldighet

Befälhavaren ansvarar för manövreringen 
av fartyget då det deltar i fartygstrafikser-
vicen.

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 föreskrifter som utfärdats med stöd 
av 17 § i syfte att tillfälligt leda fartygstrafi-
ken, ska befälhavaren omedelbart underrätta 
VTS-tjänsteleverantören om detta samt 
lämna in en separat skriftlig utredning i 
ärendet till Trafikverket.

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

VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart 

22 §

Fartygsbefälhavarens ansvar och anmäl-
ningsskyldighet

Befälhavaren ansvarar för manövreringen 
av fartyget då det deltar i fartygstrafikser-
vicen.

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 föreskrifter som utfärdats med stöd 
av 17 § i syfte att tillfälligt leda fartygstrafi-
ken, ska befälhavaren omedelbart underrätta 
VTS-tjänsteleverantören om detta samt 
lämna in en separat skriftlig utredning i 
ärendet till Transport- och kommunikations-
verket.

Fartygets befälhavare ska underrätta reda-
ren om alla sådana väsentliga åtgärder enligt 
17 § som gäller fartyget.
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underrätta Trafikverket om en anmälan en-
ligt 2 mom. som den fått.

VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket om en anmälan enligt 2 mom. som 
den fått.

22 a §

Fartygens ankomstmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälha-
varen för ett fartyg i sjöfart som anlöper en 
finsk hamn eller ankarplats ska lämna ett 
elektroniskt ankomstmeddelande till tull-
myndigheten 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 anmälan lämnas senast då desti-
nationen har bestämts. Dessutom ska farty-
get meddela den slutgiltiga ankomsttiden då 
det nått destinationen.

Ankomstmeddelandet ska innehålla de 
uppgifter som anges i punkt A i bilagan till 
direktivet om rapporteringsformaliteter. 
Dessutom kan tullmyndigheten kräva att an-
komstmeddelandet innehåller de uppgifter i 
FAL-formulären som avses i punkterna 1–6 
i punkt B i bilagan till direktivet om rappor-
teringsformaliteter, om de är behövliga för 
att säkerställa nationell intern ordning och 
säkerhet eller för att verkställa lagar på tull-, 
skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälso-
området.

Tullmyndigheten ska kontrollera att upp-
gifterna om fartygets ankomst uppfyller gäl-
lande krav.

22 a §

Fartygens ankomstmeddelande

Fartygsoperatören, ombudet eller befälha-
varen för ett fartyg i sjöfart som anlöper en 
finsk hamn eller ankarplats ska lämna ett 
elektroniskt ankomstmeddelande till Tullen
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 desti-
nationen bestäms först under resans gång, 
ska anmälan lämnas senast då destinationen 
har bestämts. Dessutom ska fartyget med-
dela den slutgiltiga ankomsttiden då det nått 
destinationen.

Ankomstmeddelandet ska innehålla de 
uppgifter som anges i punkt A i bilagan till 
direktivet om rapporteringsformaliteter. 
Dessutom kan Tullen kräva att ankomst-
meddelandet innehåller de uppgifter i FAL-
formulären som avses i punkterna 1–6 i 
punkt B i bilagan till direktivet om rapporte-
ringsformaliteter samt uppgifter i sjöfarts-
hälsodeklarationen, om de är behövliga för 
att säkerställa nationell intern ordning och 
säkerhet eller för att verkställa lagar på tull-, 
skatte-, invandrings-, miljö- eller folkhälso-
området.

Tullen ska kontrollera att uppgifterna om 
fartygets ankomst uppfyller gällande 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 

22 d §

Lämnande av uppgifter för statistik

Transport- och kommunikationsverket
sammanställer statistik över fartygstrafiken i 
de finska hamnarna samt över mängden pas-
sagerare och gods som fartygen transporte-
rar.
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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 uppdrag att samla in upp-
gifterna.

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 
kommissionen.

Fartygsägarna eller deras representanter 
och hamnarna ska lämna Trafikverket upp-
gifter om mängden passagerare och gods för 
varje fartyg och enligt varugrupp samt om 
antalet tomma och fulla transportenheter.

Ägarna till fartyg i sjöfart eller deras re-
presentanter ska lämna uppgifterna till Tra-
fikverket eller VTS-tjänsteleverantören, om 
Trafikverket gett VTS-tjänsteleverantören i 
uppdrag att samla in informationen, elektro-
niskt med hjälp av det elektroniska system 
som avses i 20 a §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
för sina planerings- och tillsynsuppgifter 
samt för sammanställandet av sjöfartssta-
tistik samla information om fartygstrafiken i 
de finska hamnarna och om mängden passa-
gerare och gods som fartygen transporterar. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
ge en VTS-tjänsteleverantör i uppdrag att 
samla in uppgifterna.

När informationen om sjötrafiken samlas 
in, statistiken sammanställs och resultaten 
av informationsinsamlingen sänds ut ska 
statistikdirektivet om transporter till sjöss 
iakttas. Transport- och kommunikationsver-
ket ska sända resultaten av informationsin-
samlingen till Europeiska kommissionen.

Fartygsägarna eller deras representanter 
och hamnarna ska lämna Transport- och 
kommunikationsverket uppgifter om mäng-
den passagerare och gods för varje fartyg 
och enligt varugrupp samt om antalet tomma 
och fulla transportenheter.

Ägarna till fartyg i sjöfart eller deras re-
presentanter ska lämna uppgifterna till 
Transport- och kommunikationsverket eller 
VTS-tjänsteleverantören, om Transport- och 
kommunikationsverket gett VTS-
tjänsteleverantören i uppdrag att samla in in-
formationen, elektroniskt med hjälp av det 
elektroniska system som avses i 20 a §.

22 f §

Befrielser

När det gäller resor på högst 12 timmar i 
regelbunden trafik mellan hamnar i Finland 
eller mellan finska och utländska hamnar 
kan Trafikverket på ansökan befria fartygso-
peratören, ombudet eller befälhavaren från 
skyldigheten enligt 22 a § 1 mom. att lämna 
ett ankomstmeddelande, skyldigheten enligt 
22 b § 1 mom. att lämna ett avgångsmed-
delande och anmälningsskyldigheterna en-
ligt 22 c §. För att befrielse ska kunna bevil-
jas krävs det att befrielsen inte äventyrar 
sjösäkerheten, att befrielsen kan godtas av 
alla berörda kuststater och att de övriga vill-
kor för befrielse som anges i övervaknings-
direktivet uppfylls.

22 f §

Eftergifter

När det gäller resor på högst 12 timmar i 
regelbunden trafik mellan hamnar i Finland 
eller mellan finska och utländska hamnar 
kan Transport- och kommunikationsverket
på ansökan befria fartygsoperatören, ombu-
det eller befälhavaren från skyldigheten en-
ligt 22 a § 1 mom. att lämna ett ankomst-
meddelande, 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 upp-
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Trafikverket ska regelbundet kontrollera 
att villkoren för befrielse uppfylls och åter-
kalla befrielsen, om den som har fått befri-
else inte uppfyller villkoren.

Trafikverket ska föra en uppdaterad för-
teckning över de bolag och fartyg som har 
beviljats befrielse. Förteckningen och änd-
ringar i den ska sändas till Europeiska 
kommissionen.

fylls.
Transport- och kommunikationsverket ska 

regelbundet kontrollera att villkoren för be-
frielse uppfylls och återkalla befrielsen, om 
den som har fått befrielse inte uppfyller vill-
koren.

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra en uppdaterad förteckning över de bo-
lag och fartyg som har beviljats befrielse. 
Förteckningen och ändringar i den ska sän-
das till Europeiska kommissionen.

22 g §

Närmare föreskrifter

Tullen meddelar närmare föreskrifter om 
innehållet i de meddelanden som avses i 22 
a och 22 b § och om registrering av med-
delandena i det system för hantering av in-
formation inom sjöfarten som avses i 20 a §.

Trafikverket får meddela närmare före-
skrifter om de förfaranden som ska tillämpas 
vid insamlingen och förmedlingen av de 
uppgifter som avses i 22 d §.

22 g §

Närmare bestämmelser

Tullen meddelar närmare föreskrifter om 
innehållet i de meddelanden som avses i 22 
a och 22 b § och om registrering av med-
delandena i det system för hantering av in-
formation inom sjöfarten som avses i 20 a §.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de förfa-
randen som ska tillämpas vid insamlingen 
och förmedlingen av de uppgifter som avses 
i 22 d §.

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 på-
verkar fartygets säkerhet, såsom kollision, 
grundstötning, skada, driftsstörning eller 
maskinfel, läckage eller förskjutning av las-
ten 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 påver-
kar framdrivningsmaskinerier, styrinrätt-
ningen, generatorer eller navigations- eller 
kommunikationsutrustning,

3) varje situation som kan leda till förore-

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 på-
verkar fartygets säkerhet, såsom kollision, 
grundstötning, skada, driftsstörning eller 
maskinfel, läckage eller förskjutning av las-
ten 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 påver-
kar framdrivningsmaskinerier, styrinrätt-
ningen, generatorer eller navigations- eller 
kommunikationsutrustning,

3) varje situation som kan leda till förore-
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ning av farvatten eller stränder, såsom ut-
släpp eller risk för utsläpp av förorenande 
ämnen i vattnet, samt

4) alla till sjöss kringdrivande förore-
ningsbälten, containrar eller förpackningar.

Utanför finskt vattenområde ska befälha-
varen på ett finskt fartyg lämna en anmälan 
enligt 1 mom. till den behöriga myndigheten 
i den närmaste kuststaten.

VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart 
underrätta Trafikverket och Gränsbevak-
ningsväsendet om de anmälningar enligt 1 
mom. som den har fått.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om innehållet i de anmälningar som 
avses i 1 mom.

ning av farvatten eller stränder, såsom ut-
släpp eller risk för utsläpp av förorenande 
ämnen i vattnet, samt

4) alla till sjöss kringdrivande förore-
ningsbälten, containrar eller förpackningar.

Utanför finskt vattenområde ska befälha-
varen på ett finskt fartyg lämna en anmälan 
enligt 1 mom. till den behöriga myndigheten 
i den närmaste kuststaten.

VTS-tjänsteleverantören ska omedelbart 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket och Gränsbevakningsväsendet om de 
anmälningar enligt 1 mom. som den har fått.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om innehållet i de anmälningar som 
avses i 1 mom.

25 §

Utbildningsprogram för uppgifter inom far-
tygstrafikservicen

VTS-myndigheten ska ha utbildningspro-
gram för de olika uppgifterna inom fartygs-
trafikservicen. Programmet för grundläg-
gande utbildning i fartygstrafikservice ska 
omfatta åtminstone fartygstrafikservicens 
grunder, kommunikation, de bestämmelser 
och föreskrifter som ska tillämpas i uppgif-
terna samt hantering av undantagssituation-
er.

VTS-myndigheten ska ha ett kvalitetssy-
stem för den utbildning som krävs för behö-
righetsintyg för VTS-operatörer och VTS-
chefer. Kvalitetssystemet ska utvärderas av 
Trafiksäkerhetsverket minst en gång vart 
femte år.

25 §

Utbildningsprogram för uppgifter inom far-
tygstrafikservicen

VTS-tjänsteleverantören ska ha utbild-
ningsprogram för de olika uppgifterna inom 
fartygstrafikservicen. Programmet för 
grundläggande utbildning i fartygstrafikser-
vice ska omfatta åtminstone fartygstrafik-
servicens grunder, kommunikation, de be-
stämmelser och föreskrifter som ska tilläm-
pas i uppgifterna samt hantering av undan-
tagssituationer.

VTS-tjänsteleverantören ska ha ett kvali-
tetssystem för den utbildning som krävs för 
behörighetsintyg för VTS-operatörer och 
VTS-chefer. Kvalitetssystemet ska utvärde-
ras av Transport- och kommunikationsverket
minst en gång vart femte år.

26 §

VTS-behörighetsregister

Trafiksäkerhetsverket ska föra ett person-
register (VTS-behörighetsregister) som ut-
nyttjas i övervakningen av behörigheten hos 
VTS-operatörer och VTS-chefer samt i den 
uppföljning av serviceuppgifterna som hän-
för sig till övervakningen.

I VTS-behörighetsregistret får som bas-
uppgifter införas följande uppgifter om in-
nehavare av behörighetsintyg för VTS-

26 §

VTS-behörighetsregister

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra ett personregister (VTS-
behörighetsregister) som utnyttjas i över-
vakningen av behörigheten hos VTS-
operatörer och VTS-chefer samt i den upp-
följning av serviceuppgifterna som hänför 
sig till övervakningen.

I VTS-behörighetsregistret får som bas-
uppgifter införas följande uppgifter om in-
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operatörer och VTS-chefer:
1) namn och födelsedatum, samt
2) som övriga uppgifter adressuppgifter 

och andra kontaktuppgifter.
I VTS-behörighetsregistret får förutom ba-

suppgifterna även införas för registrets an-
vändningsändamål nödvändiga uppgifter om

1) beviljade behörighetsintyg,
2) fartygstrafikservice som innehavaren av 

ett behörighetsintyg är berättigad att tillhan-
dahålla,

3) genomgången arbetsplatsutbildning,
4) anteckningar om godkännande,
5) tjänstgöring vid VTS-centraler,
6) genomgången kompletterande yrkesut-

bildning 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.

Till den som antecknats i VTS-
behörighetsregistret får sådana uppgifter ur 
registret utlämnas som gäller personen i 
fråga. I övrigt får uppgifter utlämnas endast 
till den behöriga myndigheten, VTS-
tjänsteleverantören och den som med stöd 
av ett samarbetsavtal som avses i 8 § 2 
mom. 2 punkten och 16 § 2 mom. upprätt-
håller fartygstrafikservice i samarbete med 
VTS-tjänsteleverantören.

nehavare av behörighetsintyg för VTS-
operatörer och VTS-chefer:

1) namn och födelsedatum, samt
2) som övriga uppgifter adressuppgifter 

och andra kontaktuppgifter.
I VTS-behörighetsregistret får förutom ba-

suppgifterna även införas för registrets an-
vändningsändamål nödvändiga uppgifter om

1) beviljade behörighetsintyg,
2) fartygstrafikservice som innehavaren av 

ett behörighetsintyg är berättigad att tillhan-
dahålla,

3) genomgången arbetsplatsutbildning,
4) anteckningar om godkännande,
5) tjänstgöring vid VTS-centraler,
6) genomgången kompletterande yrkesut-

bildning 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.

Till den som antecknats i VTS-
behörighetsregistret får sådana uppgifter ur 
registret utlämnas som gäller personen i 
fråga. I övrigt får uppgifter utlämnas endast 
till den behöriga myndigheten, VTS-
tjänsteleverantören och den som med stöd 
av ett samarbetsavtal som avses i 8 § 2 
mom. 2 punkten och 16 § 2 mom. upprätt-
håller fartygstrafikservice i samarbete med 
VTS-tjänsteleverantören.

27 §

Förteckning över läroanstalter

Trafiksäkerhetsverket ska föra en förteck-
ning över de läroanstalter som ger grundut-
bildning för VTS-operatörer och VTS-
chefer.

27 §

Förteckning över läroanstalter

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra en förteckning över de läroanstalter 
som ger grundutbildning för VTS-operatörer 
och VTS-chefer.

28 §

Tillsyn

Den högsta tillsynen över verkställigheten 
och efterlevnaden av denna lag hör till 
kommunikationsministeriet.

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över att denna lag och de bestämmelser och 

28 §

Tillsyn

Den högsta tillsynen över verkställigheten 
och efterlevnaden av denna lag hör till 
kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utöva tillsyn över att denna lag och de be-
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föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den iakttas. 

Iakttar inte ett fartyg denna lag, de beslut 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen, bestämmelserna i internationella avtal 
eller beslut av Internationella sjöfartsorgani-
sationen (IMO), ska Trafiksäkerhetsverket 
anmäla detta till fartygets flaggstat, om brot-
tet mot bestämmelserna är klart och allvar-
ligt.

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

stämmelser och föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den iakttas. 

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

Transport- och kommunikationsverket ska 
bedöma hur den riskhantering som avses i 
16 § 5 mom. påverkar säkerheten inom sjö-
farten. Transport- och kommunikationsver-
ket kan ålägga en aktör att vidta korrige-
rande åtgärder för att eliminera en bety-
dande risk som inverkar på säkerheten inom 
sjöfarten. Skyldigheten kan förenas med 
vite. Bestämmelser om vite finns i vitesla-
gen (1113/1990).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

15.  

Lag

om ändring av 1 § fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fartygsregisterlagen (512/1993) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 486/2004 
och (    /    ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Registrering av fartyg 

Finska fartyg som används i handelssjöfart 
och som är minst 15 meter långa ska införas 
i det trafik- och transportregister som avses i 
lagen om transportservice (320/2017) och 
som förs av Trafiksäkerhetsverket, eller i ett 
register enligt denna lag. I registret ska 

1 §

Registrering av fartyg

Finska fartyg som används i handelssjöfart 
och som är minst 15 meter långa ska införas 
i det trafik- och transportregister som avses i 
lagen om transportservice (320/2017) och 
som förs av Transport- och kommunikat-
ionsverket, eller i ett register enligt denna 
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också införas uppgifter om fartyg under 
byggnad och fartygs historik enligt vad som 
föreskrivs i V avd. i lagen om transportser-
vice eller nedan i denna lag. Trafik- och 
transportregistret förs av Trafiksäkerhets-
verket i enlighet med V avd. i lagen om 
transportservice och Statens ämbetsverk på 
Åland för register över de fartyg som har 
hemort i landskapet Åland. Registerområ-
dena är landskapet Åland och det övriga 
Finland. Bestämmelserna i 9—12 § tilläm-
pas endast när Statens ämbetsverk på Åland 
är registerförare.

Med fartyg avses i denna lag också ponto-
ner och pontonkonstruktioner samt andra 
flytande anordningar.

Bestämmelser om fartygs nationalitet och 
hemort finns i sjölagen (674/1994).

Över de finska passagerarfartyg och de 
finska lastfartyg med en bruttodräktighet på 
minst 500 som går i internationell fart och 
som införts i fartygsregistret skall också fö-
ras ett historikregister enligt 2 a kap.

lag. I registret ska också införas uppgifter 
om fartyg under byggnad och fartygs histo-
rik enligt vad som föreskrivs i V avd. i lagen 
om transportservice eller nedan i denna lag. 
Trafik- och transportregistret förs av Trans-
port- och kommunikationsverket i enlighet 
med V avd. i lagen om transportservice och 
Statens ämbetsverk på Åland för register 
över de fartyg som har hemort i landskapet 
Åland. Registerområdena är landskapet 
Åland och det övriga Finland. Bestämmel-
serna i 9–12 § tillämpas endast när Statens 
ämbetsverk på Åland är registerförare.

Med fartyg avses i denna lag också ponto-
ner och pontonkonstruktioner samt andra 
flytande anordningar.

Bestämmelser om fartygs nationalitet och 
hemort finns i sjölagen (674/1994).

Över de finska passagerarfartyg och de 
finska lastfartyg med en bruttodräktighet på 
minst 500 som går i internationell fart och 
som införts i fartygsregistret ska också föras 
ett historikregister enligt 2 a kap.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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16.  

Lag

om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5, 9, 13 och 18 §, sådana de lyder, 
5 § i lag 1138/2010, 9 § delvis ändrad i lag 1138/2010, 13 § delvis ändrad i lagarna 1113/1990 
och 1293/2009 samt 18 § i lag 877/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Tillsynsmyndighet

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyn-
dighet som avses i denna lag.

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över 
efterlevnaden av bestämmelser och före-
skrifter om fartygssäkerheten och handhar 
inspektioner och meddelanden enligt PSC-
direktivet och besiktningsdirektivet samt 
tillhandahåller och utbyter information en-
ligt direktiven.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är 
sådana inspektörer som avses i denna lag.

Inspektioner enligt PSC-direktivet får för-
rättas av inspektörer som uppfyller kraven i 
bilaga XI till PSC-direktivet. Kontroller som 
avses i besiktningsdirektivet får förrättas av 
inspektörer som uppfyller kraven i bilaga V 
till besiktningsdirektivet. Inspektören ska ha 
ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis 
som innehåller de uppgifter som förutsätts i 
kommissionens direktiv 96/40/EG för fast-
ställandet av en gemensam modell för ett 
identitetskort för inspektörer som utför 
hamnstatskontroll och som visar att perso-
nen i fråga är bemyndigad att förrätta in-
spektioner.

5 §

Tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket är 
den tillsynsmyndighet som avses i denna 
lag.

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över 
efterlevnaden av bestämmelser och före-
skrifter om fartygssäkerheten och handhar 
inspektioner och meddelanden enligt PSC-
direktivet och besiktningsdirektivet samt 
tillhandahåller och utbyter information en-
ligt direktiven.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är 
sådana inspektörer som avses i denna lag.

Inspektioner enligt PSC-direktivet får för-
rättas av inspektörer som uppfyller kraven i 
bilaga XI till PSC-direktivet. Kontroller som 
avses i besiktningsdirektivet får förrättas av 
inspektörer som uppfyller kraven i bilaga V 
till besiktningsdirektivet. Inspektören ska ha 
ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis 
som innehåller de uppgifter som förutsätts i 
kommissionens direktiv 96/40/EG för fast-
ställandet av en gemensam modell för ett 
identitetskort för inspektörer som utför 
hamnstatskontroll och som visar att perso-
nen i fråga är bemyndigad att förrätta in-
spektioner.

9 §

Myndigheter som är skyldiga att ge 
handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-

9 §

Myndigheter som är skyldiga att ge 
handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
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skydds- och hälsovårdsmyndigheterna, för-
svarsmakten och Trafikverket inom respek-
tive verksamhetsområde skyldiga att på be-
gäran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig 
handräckning. Bestämmelser om handräck-
ning av gränsbevakningsväsendet finns i 
gränsbevakningslagen (578/2005). 

Förekommer försök att hindra eller störa 
en i denna lag avsedd inspektion eller annan 
åtgärd, skall polisen ge handräckning för 
förrättandet av inspektionen.

Om förfarandet vid begäran om och gi-
vande av handräckning kan statsrådet med-
dela närmare föreskrifter.

skydds- och hälsovårdsmyndigheterna, för-
svarsmakten och Trafikledsverket inom re-
spektive verksamhetsområde skyldiga att på 
begäran ge Transport- och kommunikations-
verket behövlig handräckning. Bestämmel-
ser om handräckning av Gränsbevaknings-
väsendet finns i gränsbevakningslagen 
(578/2005).

Förekommer försök att hindra eller störa 
en i denna lag avsedd inspektion eller annan 
åtgärd, ska polisen ge handräckning för för-
rättandet av inspektionen.

Om förfarandet vid begäran om och gi-
vande av handräckning kan statsrådet med-
dela närmare föreskrifter.

13 §

Vite och hot om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläg-
gande enligt 12 § 2 mom. med vite eller hot 
om avbrytande. Vite och hot om avbrytande 
kan föreläggas redaren eller dennes ombud 
eller båda. Bestämmelser om vite och hot 
om avbrytande finns i viteslagen 
(1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anled-
ning att misstänka att redaren försöker 
kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur 
trafik i Finland, kan Trafiksäkerhetsverket
förordna att redaren innan fartyget lämnar 
finsk hamn ska ställa en säkerhet som mots-
varar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyn-
digheten beslutat om blivit vidtagen ska sä-
kerheten återställas till redaren.

13 §

Vite och hot om avbrytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med 
vite eller hot om avbrytande. Vite och hot 
om avbrytande kan föreläggas redaren eller 
dennes ombud eller båda. Bestämmelser om 
vite och hot om avbrytande finns i vitesla-
gen (1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anled-
ning att misstänka att redaren försöker 
kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur 
trafik i Finland, kan Transport- och kommu-
nikationsverket förordna att redaren innan 
fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en sä-
kerhet som motsvarar vitet. Då den åtgärd 
som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit 
vidtagen ska säkerheten återställas till reda-
ren.

18 §

Ändringssökande

Omprövning av en tillsynsmyndighets be-
slut enligt denna lag får begäras hos Trafik-
säkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningslagen (434/2003). Begäran om 
omprövning av beslut om kvarhållande en-
ligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud 
mot tillträde till hamn enligt 14 c—14 h § 
ska behandlas utan dröjsmål.

18 §

Ändringssökande

Omprövning av en tillsynsmyndighets be-
slut enligt denna lag får begäras hos Trans-
port- och kommunikationsverket på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003). Begäran om omprövning av be-
slut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i 
denna lag och om förbud mot tillträde till 
hamn enligt 14 c–14 h § ska behandlas utan 
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Andra beslut som fattats med stöd av 
denna lag samt beslut som fattats med an-
ledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut om kvar-
hållande av fartyg, driftsinskränkning samt 
förbud att använda utrustning, anordning, 
rutin eller arrangemang ombord, tillträdes-
förbud och indragning av en redares rätt att 
bedriva trafik får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. Andra beslut av förvaltnings-
domstolen får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Besvärsskriften ska ges in till den till-
synsmyndighet som avgjort en begäran om 
omprövning. Denna ska utan dröjsmål vida-
rebefordra handlingarna i målet och sitt eget 
utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären 
ska behandlas utan dröjsmål.

dröjsmål.
Andra beslut som fattats med stöd av 

denna lag samt beslut som fattats med an-
ledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut om kvar-
hållande av fartyg, driftsinskränkning samt 
förbud att använda utrustning, anordning, 
rutin eller arrangemang ombord, tillträdes-
förbud och indragning av en redares rätt att 
bedriva trafik får överklagas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden. Övriga beslut 
av en förvaltningsdomstol får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärsskriften ska ges in till den till-
synsmyndighet som avgjort en begäran om 
omprövning. Denna ska utan dröjsmål vida-
rebefordra handlingarna i målet och sitt eget 
utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären 
ska behandlas utan dröjsmål.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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17.

Lag 

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 46, 47, 50, 51, 54, 55, 67 och 86 §, sådana de lyder, 46 

§ i lagarna 5/2009, 1324/2009 och 1192/2016, 47 § i lag 1073/2014, 50 § delvis ändrad i lag 
1192/2016, 51 § i lagarna 1324/2009 och 1192/2016, 54 och 55 § i lag 1192/2016, 67 § i la-
garna 413/1997 och 1192/2016 samt 86 § i lagarna 266/2003, 868/2011 och 971/2012, som 
följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller an-
vändningssyftet i fråga om ett fordon som 
enligt denna lag är skattefritt eller berättigar 
till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller 
dess användningssyfte inte längre motsvarar 
förutsättningarna för skattefrihet eller ned-
satt skatt, är den som ägde fordonet då kon-
struktionen eller användningssyftet ändrades 
skyldig att inom en månad göra anmälan om 
detta till Trafiksäkerhetsverket. Anmälan 
ska också göras om fordon som avses i 28 
eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av ett 
fordons konstruktion anses även att en pa-
ketbil förses med andra sitsar eller anord-
ningar för deras fastgörande än sådana som 
avses i 8 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna 
paragraf försummats, ska Tullen eller poli-
sen hindra att fordonet används till dess att 
skyldigheten har fullgjorts eller skatten de-
biterats.

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller an-
vändningssyftet i fråga om ett fordon som 
enligt denna lag är skattefritt eller berättigar 
till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller 
dess användningssyfte inte längre motsvarar 
förutsättningarna för skattefrihet eller ned-
satt skatt, är den som ägde fordonet då kon-
struktionen eller användningssyftet ändrades 
skyldig att inom en månad göra anmälan om 
detta till Transport- och kommunikations-
verket. Anmälan ska också göras om fordon 
som avses i 28 eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av ett 
fordons konstruktion anses även att en pa-
ketbil förses med andra sitsar eller anord-
ningar för deras fastgörande än sådana som 
avses i 8 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna 
paragraf försummats, ska Tullen eller poli-
sen hindra att fordonet används till dess att 
skyldigheten har fullgjorts eller skatten de-
biterats.

47 §

Trafiksäkerhetsverket debiterar bilskatten 
efter att fått anmälan enligt 46 § eller när det 
annars upptäcks att ett fordon som inte 
längre uppfyller förutsättningarna för skatte-
frihet, skatteåterbäring eller skattenedsätt-
ning används i trafik.

Skatten debiteras den som är skattskyldig 

47 §

Transport- och kommunikationsverket de-
biterar bilskatten efter att ha fått anmälan 
enligt 46 § eller när det annars upptäcks att 
ett fordon som inte längre uppfyller förut-
sättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring 
eller skattenedsättning används i trafik.

Skatten debiteras den som är skattskyldig 
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enligt 5 § 1 mom. eller den som har använt 
fordonet på det sätt som avses i 28 §, eller 
hans rättsinnehavare. Debiteringen verk-
ställs dock inte om fordonet senast en må-
nad från det att fordonet överlåtits av en 
ägare som har rätt till skattefrihet, rätt att 
använda ett fordon som omfattas av nedsatt 
skatt eller rätt till skatteåterbäring, registre-
ras i en annan persons ägo som har rätt till 
nämnda förmåner.

enligt 5 § 1 mom. eller den som har använt 
fordonet på det sätt som avses i 28 §, eller 
dennes rättsinnehavare. Debiteringen verk-
ställs dock inte om fordonet senast en må-
nad från det att fordonet överlåtits av en 
ägare som har rätt till skattefrihet, rätt att 
använda ett fordon som omfattas av nedsatt 
skatt eller rätt till skatteåterbäring, registre-
ras i en annan persons ägo som har rätt till 
nämnda förmåner.

50 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor den bestämmer 
nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, 
förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsrän-
tor, restavgifter samt räntor med anledning 
av uppskov som betalats eller ska betalas. 
Trafiksäkerhetsverket avgör ansökan om 
verket ska påföra eller har påfört skatten. 

Finansministeriet kan dock överta avgö-
randet av ett principiellt viktigt ärende som 
avses i 1 mom.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor som finansmi-
nisteriet bestämmer bevilja uppskov med 
betalningen av skatten. Trafiksäkerhetsver-
ket avgör en ansökan som gäller skatt som 
verket har debiterat. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett uppskovsärende. 
Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren 
i sitt beslut med anledning av ansökan.

I beslut som givits med stöd av denna pa-
ragraf får ändring inte sökas genom besvär.

50 §

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor den bestämmer 
nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, 
förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsrän-
tor, restavgifter samt räntor med anledning 
av uppskov som betalats eller ska betalas. 
Transport- och kommunikationsverket avgör 
ansökan om verket ska påföra eller har på-
fört skatten.

Finansministeriet kan dock överta avgö-
randet av ett principiellt viktigt ärende som 
avses i 1 mom.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl 
på ansökan och på de villkor som finansmi-
nisteriet bestämmer bevilja uppskov med 
betalningen av skatten. Transport- och 
kommunikationsverket avgör en ansökan
som gäller skatt som verket har debiterat. 
Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer 
då uppskovsvillkoren i sitt beslut med an-
ledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna 
paragraf får ändring inte sökas genom be-
svär.

51 § 

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars varaktiga invaliditetsgrad är 
minst 80 procent på grund av rörelse- eller 
synskada och i vars personliga bruk bilen 
kommer, eller en invalid, vars varaktiga in-
validitetsgrad är minst 60 procent och för 
vilken anskaffningen av en bil fyller ett vä-
sentligt behov för att han eller hon ska 
kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina 

51 §

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars varaktiga invaliditetsgrad är 
minst 80 procent på grund av rörelse- eller 
synskada och i vars personliga bruk bilen 
kommer, eller en invalid, vars varaktiga in-
validitetsgrad är minst 60 procent och för 
vilken anskaffningen av en bil fyller ett vä-
sentligt behov för att han eller hon ska 
kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina 
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yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvalt-
ningen på ansökan och på de villkor som 
den ställer bestämma att skatten ska återbe-
talas av statens medel, dock högst 3 770 
euro. Om sökanden genom anteckning i 
körkortet eller på något annat sätt tillförlit-
ligt styrker att han eller hon bör använda bil 
med automatväxel, återbetalas i skatt, under 
ovannämnda förutsättningar, högst 4 980 
euro. Om bilen har varit i innehavarens 
bruk, återbetalas skatten först sedan denne 
har blivit registrerad som bilens ägare. An-
sökan kan göras innan sökanden blivit regi-
strerad som bilens ägare, men den ska göras 
inom sex månader från det sökanden an-
tecknades i registret som bilens ägare, an-
nars förverkas rätten till återbäring. 

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars rörelseförmåga på grund av att 
han eller hon saknar det ena eller båda be-
nen eller på grund av deras bristande funkt-
ion är så nedsatt att hans eller hennes varakt-
iga invaliditetsgrad är minst 40 procent, ska 
Skatteförvaltningen på ansökan och på de 
villkor som föreskrivs i 1 mom. bestämma 
att 60 procent av skatten ska återbetalas av 
statens medel, dock högst 2 460 euro. Åter-
bäring beviljas endast för en bil vars an-
skaffning fyller ett väsentligt behov för in-
validen för att han eller hon ska kunna sköta 
sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbild-
ningsstudier. Ansökan kan göras innan sö-
kanden har blivit registrerad som bilens 
ägare, men den ska göras senast inom den 
tid som nämns i 1 mom.

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. åter-
fått skatt ska, om fordonet överlåts för något 
annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala 
i denna lag avsedd skatt och anmäla överlå-
telsen till Trafiksäkerhetsverket med iaktta-
gande av 46 §.

Trafiksäkerhetsverket ska efter att ha mot-
tagit en anmälan enligt 3 mom. påföra for-
donets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 § 
ska iakttas i tillämpliga delar.

yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvalt-
ningen på ansökan och på de villkor som 
den ställer bestämma att skatten ska återbe-
talas av statens medel, dock högst 3 770 
euro. Om sökanden genom anteckning i 
körkortet eller på något annat sätt tillförlit-
ligt styrker att han eller hon bör använda bil 
med automatväxel, återbetalas i skatt, under
ovannämnda förutsättningar, högst 4 980 
euro. Om bilen har varit i innehavarens 
bruk, återbetalas skatten först sedan denne 
har blivit registrerad som bilens ägare. An-
sökan kan göras innan sökanden blivit regi-
strerad som bilens ägare, men den ska göras 
inom sex månader från det att sökanden an-
tecknades i registret som bilens ägare, an-
nars förverkas rätten till återbäring.

När vid första registreringen av en bil som 
ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars rörelseförmåga på grund av att 
han eller hon saknar det ena eller båda be-
nen eller på grund av deras bristande funkt-
ion är så nedsatt att hans eller hennes varakt-
iga invaliditetsgrad är minst 40 procent, ska 
Skatteförvaltningen på ansökan och på de 
villkor som föreskrivs i 1 mom. bestämma 
att 60 procent av skatten ska återbetalas av 
statens medel, dock högst 2 460 euro. Åter-
bäring beviljas endast för en bil vars an-
skaffning fyller ett väsentligt behov för in-
validen för att han eller hon ska kunna sköta 
sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbild-
ningsstudier. Ansökan kan göras innan sö-
kanden har blivit registrerad som bilens 
ägare, men den ska göras senast inom den 
tid som nämns i 1 mom.

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. åter-
fått skatt ska, om fordonet överlåts för något 
annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala 
i denna lag avsedd skatt och anmäla överlå-
telsen till Transport- och kommunikations-
verket med iakttagande av 46 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 
mom. påföra fordonets överlåtare skatten, 
varvid 47 och 48 § ska iakttas i tillämpliga 
delar.
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54 §

Med skattemyndigheter avses i denna lag 
Skatteförvaltningen och Trafiksäkerhetsver-
ket.

Skatteförvaltningen ansvarar för verkstäl-
landet av bilbeskattningen, skatteuppbörden, 
skattekontrollen och övriga myndighetsupp-
gifter enligt denna lag, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för uppgif-
terna enligt 2 mom. i de fall som avses i 3, 
14 och 30 § samt 8 kap.

Utöver skattemyndigheterna övervakar 
Tullen och polisen att de skyldigheter som 
bestämts och föreskrivits för att säkerställa 
att bilbeskattningen är korrekt iakttas.

54 §

Med skattemyndigheter avses i denna lag 
Skatteförvaltningen och Transport- och 
kommunikationsverket.

Skatteförvaltningen ansvarar för verkstäl-
landet av bilbeskattningen, skatteuppbörden, 
skattekontrollen och övriga myndighetsupp-
gifter enligt denna lag, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket an-
svarar för uppgifterna enligt 2 mom. i de fall 
som avses i 3, 14 och 30 § samt 8 kap.

Utöver skattemyndigheterna övervakar 
Tullen och polisen att de skyldigheter som 
bestämts och föreskrivits för att säkerställa 
att bilbeskattningen är korrekt iakttas.

55 §

Vid den beskattning som ankommer på 
Skatteförvaltningen bevakas statens rätt av 
Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt. Vid den bilbeskattning som ankommer 
på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens rätt 
av Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Den statliga rättsbevakaren hörs och del-
ges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle 
att ta del av beslutet och av de handlingar 
som ligger till grund för beslutet.

55 §

Vid den beskattning som ankommer på 
Skatteförvaltningen bevakas statens rätt av 
Enheten för bevakning av skattetagarnas 
rätt. Vid den bilbeskattning som ankommer 
på Transport- och kommunikationsverket
bevakas statens rätt av Transport- och kom-
munikationsverkets skatteombud.

Den statliga rättsbevakaren hörs och del-
ges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle 
att ta del av beslutet och av de handlingar 
som ligger till grund för beslutet.

67 § 

Om saken är av synnerlig vikt för sökan-
den kan Skatteförvaltningen eller Trafiksä-
kerhetsverket på ansökan meddela förhands-
avgörande om hur denna lag ska tillämpas 
vid beskattningen av sökandens fordon. 
Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om 
beskattningsvärdet. 

I ansökan skall den fråga specificeras om 
vilken förhandsavgörande önskas och den 
utredning läggas fram som behövs för att 
ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsavgörande meddelas för viss tid, 
dock högst till utgången av kalenderåret ef-
ter det år då avgörandet meddelades. Ett 
förhandsavgörande som har vunnit laga 

67 §

Om saken är av synnerlig vikt för sökan-
den kan Skatteförvaltningen eller Transport-
och kommunikationsverket på ansökan med-
dela förhandsavgörande om hur denna lag 
ska tillämpas vid beskattningen av sökan-
dens fordon. Förhandsavgörande ges dock 
inte i fråga om beskattningsvärdet.

I ansökan ska den fråga specificeras om 
vilken förhandsavgörande önskas och den 
utredning läggas fram som behövs för att 
ärendet ska kunna avgöras.

Förhandsavgörande meddelas för viss tid, 
dock högst till utgången av kalenderåret ef-
ter det år då avgörandet meddelades. Ett 
förhandsavgörande som har vunnit laga 
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kraft skall, på yrkande av den som fått avgö-
randet, iakttas under den tid för vilken det 
har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsavgörande 
ska i Skatteförvaltningen, Trafiksäkerhets-
verket, förvaltningsdomstolen och högsta 
förvaltningsdomstolen behandlas skynd-
samt. I ett beslut genom vilket det bestämts 
att förhandsavgörande inte meddelas får 
ändring inte sökas genom besvär.

kraft ska, på yrkande av den som fått avgö-
randet, iakttas under den tid för vilken det 
har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsavgörande 
ska i Skatteförvaltningen, Transport- och 
kommunikationsverket, förvaltningsdomsto-
len och högsta förvaltningsdomstolen be-
handlas skyndsamt. I ett beslut genom vilket 
det bestämts att förhandsavgörande inte 
meddelas får ändring inte sökas genom be-
svär.

86 §

Uppgifter och handlingar som lämnats el-
ler företetts för bilbeskattningen skall hållas 
hemliga. De får inte i protokoll eller beslut 
redovisas i större utsträckning än vad som är 
nödvändigt. Uppgifterna får användas för 
skattemyndighetens statistiska utredningar 
enligt denna lag vilkas sammandrag är of-
fentliga. Beslut om beskattningen av fordon 
som beskattats på grundvalen av det all-
männa värdet i detaljhandeln är offentliga, 
med undantag för handlingar som hänför sig 
till de ärenden som avses i 50 och 51 § samt 
uppgifter om personbeteckning och en fy-
sisk persons adress. Information om offent-
liga handlingar i en myndighets personregis-
ter får lämnas ut i form av en kopia, en ut-
skrift eller i elektronisk form utan hinder av 
16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). Uppgif-
ter hos skattemyndigheten om ett begagnat 
fordons värde är offentliga endast om de an-
vänts vid beskattningen av fordonet. En 
parts rätt att få uppgifter bestäms enligt 11 § 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet.

Trots 1 mom. får uppgifter och handlingar 
likväl lämnas till skattemyndigheterna och 
av dessa kallade sakkunniga samt, då syftet 
är skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av 
besvär över beskattning och väckande av 
åtal eller utsökning, även till behöriga myn-
digheter och deras företrädare. Under de 
förutsättningar som anges i 8 kap. 2 § i 
tvångsmedelslagen (806/2011) ska beskatt-
ningshandlingarna eller uppgifter som fram-
går av dem ställas till en anhållningsberätti-

86 §

Uppgifter och handlingar som lämnats el-
ler företetts för bilbeskattningen ska hållas 
hemliga. De får inte i protokoll eller beslut 
redovisas i större utsträckning än vad som är 
nödvändigt. Uppgifterna får användas för 
skattemyndighetens statistiska utredningar 
enligt denna lag vilkas sammandrag är of-
fentliga. Beslut om beskattningen av fordon 
som beskattats på grundvalen av det all-
männa värdet i detaljhandeln är offentliga, 
med undantag för handlingar som hänför sig 
till de ärenden som avses i 50 och 51 § samt 
uppgifter om personbeteckning och en fy-
sisk persons adress. Information om offent-
liga handlingar i en myndighets personregis-
ter får lämnas ut i form av en kopia, en ut-
skrift eller i elektronisk form trots 16 § 3 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999). Uppgifter hos 
skattemyndigheten om ett begagnat fordons 
värde är offentliga endast om de använts vid 
beskattningen av fordonet. En parts rätt att 
få uppgifter bestäms enligt 11 § lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Trots 1 mom. får uppgifter och handlingar 
likväl lämnas till skattemyndigheterna och 
av dessa kallade sakkunniga samt, då syftet 
är skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av 
besvär över beskattning och väckande av 
åtal eller utsökning, även till behöriga myn-
digheter och deras företrädare. Under de 
förutsättningar som anges i 8 kap. 2 § i 
tvångsmedelslagen (806/2011) ska beskatt-
ningshandlingarna eller uppgifter som fram-
går av dem ställas till en anhållningsberätti-
gad tjänstemans förfogande också för utred-
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gad tjänstemans förfogande också för utred-
ning av andra brott än skattebrott.

Tullen, Skatteförvaltningen eller Trafiksä-
kerhetsverket kan även bestämma att hand-
lingar för statistiska eller vetenskapliga ut-
redningar ska göras tillgängliga för personer 
eller myndigheter som bedriver forskning på 
området. Även förvaltningsdomstolens och 
högsta förvaltningsdomstolens beslut kan 
publiceras i oförändrad eller förkortad form, 
dock med utelämnande av parternas namn. 
Uppgifterna får inte lämnas vidare eller an-
vändas utan skattemyndighetens tillstånd för 
något annat syfte än det för vilket de har 
lämnats ut, om inte något annat bestäms.

ning av andra brott än skattebrott.
Tullen, Skatteförvaltningen eller Trans-

port- och kommunikationsverket kan även 
bestämma att handlingar för statistiska eller 
vetenskapliga utredningar ska göras till-
gängliga för personer eller myndigheter som 
bedriver forskning på området. Även för-
valtningsdomstolens och högsta förvalt-
ningsdomstolens beslut kan publiceras i 
oförändrad eller förkortad form, dock med 
utelämnande av parternas namn. Uppgifter-
na får inte lämnas vidare eller användas utan 
skattemyndighetens tillstånd för något annat 
syfte än det för vilket de har lämnats ut, om 
inte något annat bestäms. 

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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18.

Lag

om ändring av 33 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) 33 §, sådan den lyder i 
lag 388/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

33 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
Energimyndigheten trots sekretessbestäm-
melserna lämna ut uppgifter som myndig-
heten har fått vid utförande av uppdrag en-
ligt denna lag

1) till åklagare och polis för att förebygga 
och utreda brott,

2) till Skatteförvaltningen för verkställan-
det av och tillsynen över beskattningen och 
för utförande av uppdrag enligt lagen om 
främjande av användningen av biodrivmedel 
för transport,

3) till Trafiksäkerhetsverket för tillsyns-
uppdrag som avses i lagen om handel med 
utsläppsrätter för luftfart,

4) till statsbidragsmyndigheten för över-
vakningen av statsunderstöd som avses i 2 § 
2 mom.,

5) till arbets- och näringsministeriet för 
beredning och genomförande av energi- och 
klimatpolitiska mål samt för vidarebefordran 
till den behöriga institutionen inom Europe-
iska unionen eller något annat organ inom 
unionen, om detta krävs enligt Europeiska 
unionens lagstiftning eller någon annan för-
pliktelse som har samband med Finlands 
medlemskap i Europeiska unionen.

33 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
Energimyndigheten trots sekretessbestäm-
melserna lämna ut uppgifter som myndig-
heten har fått vid utförande av uppdrag en-
ligt denna lag

1) till åklagare och polis för att förebygga 
och utreda brott,

2) till Skatteförvaltningen för verkställan-
det av och tillsynen över beskattningen och 
för utförande av uppdrag enligt lagen om 
främjande av användningen av biodrivmedel 
för transport,

3) till Transport- och kommunikationsver-
ket för tillsynsuppdrag som avses i lagen om 
handel med utsläppsrätter för luftfart,

4) till statsbidragsmyndigheten för över-
vakningen av statsunderstöd som avses i 2 § 
2 mom.,

5) till arbets- och näringsministeriet för 
beredning och genomförande av energi- och 
klimatpolitiska mål samt för vidarebefordran 
till den behöriga institutionen inom Europe-
iska unionen eller något annat organ inom 
unionen, om detta krävs enligt Europeiska 
unionens lagstiftning eller någon annan för-
pliktelse som har samband med Finlands 
medlemskap i Europeiska unionen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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19

Lag

om ändring av 20 § i lagen om transport av djur

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transport av djur (1429/2006) 20 §, sådan den lyder i lag 1341/2009, som 

följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Intyg om godkännande av fartyg för djur-
transport

I djurtransportförordningen avsett intyg 
om godkännande av fartyg för djurtransport 
söks hos Trafiksäkerhetsverket. Den in-
spektion av fartyg för djurtransport som för-
utsätts i djurtransportförordningen utförs av 
verket.

Trafiksäkerhetsverket beviljar intyg om 
godkännande, om fartyget för djurtransport 
uppfyller de krav som ställs i djurtransport-
förordningen. Verket kan återkalla intyget 
om godkännande, om ett fartyg för djur-
transport inte längre uppfyller de före-
skrivna kraven och innehavaren av intyget 
inte korrigerar bristerna inom en av Verket
eller tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid. 
Intyget om godkännande kan dock återkallas 
genast, om bristen i ett fartyg för djurtrans-
port är sådan att den omedelbart äventyrar 
djurens välbefinnande.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål 
sända uppgifterna i intyget om godkännande 
och anmäla ett återkallande av ett intyg om 
godkännande till Livsmedelsmedels-
säkerhetsverket för införande i ett register. 
Livsmedelssäkerhetsverket förser intygen
om godkännande med det unika nummer 
som avses i djurtransportförordningen.

20 §

Intyg om godkännande av fartyg för djur-
transport

I djurtransportförordningen avsett intyg 
om godkännande av fartyg för djurtransport 
söks hos Transport- och  kommunikations-
verket. Den inspektion av fartyg för djur-
transport som förutsätts i djurtransportför-
ordningen utförs av verket.

Transport- och  kommunikationsverket
beviljar intyg om godkännande, om fartyget 
för djurtransport uppfyller de krav som ställs 
i djurtransportförordningen. Verket kan 
återkalla intyget om godkännande, om ett 
fartyg för djurtransport inte längre uppfyller 
de föreskrivna kraven och innehavaren av 
intyget inte korrigerar bristerna inom en av 
verket eller tillsynsmyndigheten utsatt skälig 
tid. Intyget om godkännande kan dock åter-
kallas genast, om bristen i ett fartyg för djur-
transport är sådan att den omedelbart även-
tyrar djurens välbefinnande.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål sända uppgifterna i intyget om 
godkännande och anmäla ett återkallande av 
ett intyg om godkännande till Livsmedels-
medelssäkerhetsverket för införande i ett re-
gister. Livsmedelssäkerhetsverket förser in-
tygen om godkännande med det unika 
nummer som avses i djurtransportförord-
ningen.
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———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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20.

Lag

om ändring av 1 § i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt 
beslut

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut 

(781/2013) 1 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en gärning och för-
summelse för vilken den behöriga myndig-
heten kan påföra en fysisk person, ett in-
hemskt dödsbo eller en i 4 § i inkomstskatte-
lagen (1535/1992) avsedd sammanslutning 
eller någon annan skattskyldig, för vars 
skatteförhöjning en fysisk person är ansva-
rig med stöd av bestämmelserna om skatte-
ansvar, skatteförhöjning eller tullhöjning.

Behöriga myndigheter som avses i denna 
lag är Skatteförvaltningen, Tullen och Tra-
fiksäkerhetsverket.

Vad som i denna lag föreskrivs om skatte-
förhöjning och beskattningsbeslut tillämpas 
på motsvarande sätt på tullhöjning och för-
tullningsbeslut.

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en gärning och för-
summelse för vilken den behöriga myndig-
heten kan påföra en fysisk person, ett in-
hemskt dödsbo eller en i 4 § i inkomstskatte-
lagen (1535/1992) avsedd sammanslutning 
eller någon annan skattskyldig, för vars 
skatteförhöjning en fysisk person är ansva-
rig med stöd av bestämmelserna om skatte-
ansvar, skatteförhöjning eller tullhöjning.

Behöriga myndigheter som avses i denna 
lag är Skatteförvaltningen, Tullen och 
Transport- och kommunikationsverket.

Vad som i denna lag föreskrivs om skatte-
förhöjning och beskattningsbeslut tillämpas 
på motsvarande sätt på tullhöjning och för-
tullningsbeslut.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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21.

Lag

om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och 
om tillsyn över skyddet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om till-

syn över skyddet (485/2004) 2–4, 6, 7, 7 e, 7 f, 10, 13, 14, 17, 19, 20 a och 23 §,
av dem 2 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 69/2007 och 1303/2009, 3 och 23 

§ sådana de lyder delvis ändrade i lag 1303/2009, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
69/2007, 1303/2009 och 748/2014, 7 e och 7 f § sådana de lyder i lag (./.), 10 § sådan den ly-
der delvis ändrad i lagarna 69/2007, 769/2011 och 165/2017, 13, 14 ja 19 § sådana de lyder i 
lag 1303/2009, 17 § sådan den lyder i lag 651/2015 samt 20 a § sådan den lyder i lag 69/2007, 
som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) behörig myndighet Trafiksäkerhetsver-

ket, gränsbevakningsväsendet, polisen och 
tullverket,

2) hamninnehavare den som håller en 
hamn eller hamnanläggning,

3) farligt föremål ett sådant föremål, en 
sådan imitation av ett föremål eller ett så-
dant ämne som kan äventyra eller som kan 
användas för att äventyra säkerheten om-
bord på ett fartyg eller i en hamn eller de 
personers säkerhet som befinner sig där,

4) hamnskyddsdirektivet Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/65/EG om ökat 
hamnskydd,

5) skyddsnivå nivån på de skyddsåtgärder 
som vidtas för att skapa beredskap mot för-
sök till säkerhetstillbud eller mot att ett sä-
kerhetstillbud inträffar,

6) skyddsnivå 1 den nivå på vilken de 
minst omfattande skyddsåtgärderna alltid 
skall upprätthållas,

7) skyddsnivå 2 den nivå på vilken till-
lämpliga ytterligare skyddsåtgärder skall 
upprätthållas under en viss tidsperiod på 
grund av en förhöjd risk för säkerhetstillbud,

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) behörig myndighet Transport- och  

kommunikationsverket, Gränsbevakningsvä-
sendet, polisen och Tullen,

2) hamninnehavare den som håller en 
hamn eller hamnanläggning,

3) farligt föremål ett sådant föremål, en 
sådan imitation av ett föremål eller ett så-
dant ämne som kan äventyra eller som kan 
användas för att äventyra säkerheten om-
bord på ett fartyg eller i en hamn eller de 
personers säkerhet som befinner sig där,

4) hamnskyddsdirektivet Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/65/EG om ökat 
hamnskydd, 

5) skyddsnivå nivån på de skyddsåtgärder 
som vidtas för att skapa beredskap mot för-
sök till säkerhetstillbud eller mot att ett sä-
kerhetstillbud inträffar,

6) skyddsnivå 1 den nivå på vilken de 
minst omfattande skyddsåtgärderna alltid 
ska upprätthållas,

7) skyddsnivå 2 den nivå på vilken till-
lämpliga ytterligare skyddsåtgärder ska upp-
rätthållas under en viss tidsperiod på grund 
av en förhöjd risk för säkerhetstillbud, 
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8) skyddsnivå 3 den nivå på vilken ytterli-
gare specifika skyddsåtgärder skall upprätt-
hållas under en begränsad tidsperiod då ett 
säkerhetstillbud kan förväntas eller är över-
hängande, även om det kanske inte är möj-
ligt att identifiera säkerhetstillbudets speci-
fika mål,

9) hamnskyddsområde ett område som 
fastställs utifrån en skyddsutredning enligt 
denna lag och för vilket uppgörs en skydds-
plan, och som skall markeras väl synligt 
med tydliga märken och skyltar med in-
formation om skyddsområdet på finska, 
svenska, engelska och ryska,

10) hamnanläggning en plats där personer 
eller gods förflyttas till eller från fartyget el-
ler där hamntjänster tillhandahålls,

11) SOLAS-konventionen 1974 års inter-
nationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss (FördrS 11/1981).

8) skyddsnivå 3 den nivå på vilken ytterli-
gare specifika skyddsåtgärder ska upprätt-
hållas under en begränsad tidsperiod då ett 
säkerhetstillbud kan förväntas eller är över-
hängande, även om det kanske inte är möj-
ligt att identifiera säkerhetstillbudets speci-
fika mål,

9) hamnskyddsområde ett område som 
fastställs utifrån en skyddsutredning enligt 
denna lag och för vilket uppgörs en skydds-
plan, och som ska markeras väl synligt med 
tydliga märken och skyltar med information 
om skyddsområdet på finska, svenska, eng-
elska och ryska,

10) hamnanläggning en plats där personer 
eller gods förflyttas till eller från fartyget el-
ler där hamntjänster tillhandahålls,

11) SOLAS-konventionen 1974 års inter-
nationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss (FördrS 11/1981).

3 §

En behörig myndighets allmänna uppgifter

Den behöriga myndigheten har till uppgift 
att övervaka att bestämmelserna i förord-
ningen om sjöfartsskydd och bestämmelser-
na i denna lag efterlevs.

Gränsbevakningsväsendet, polisen och 
tullverket skall informera Sjöfartsverket om 
brister som de observerat i efterlevnaden av 
de bestämmelser som avses i 1 mom. Sjö-
fartsverket skall utan dröjsmål vidta åtgärder 
för att rätta till bristerna. Om en brist till sin 
karaktär är sådan att dess avhjälpande kräver 
snabba åtgärder, kan även en annan behörig 
myndighet vidta omedelbara åtgärder för att 
rätta till bristen. Myndigheten skall genast 
informera Trafiksäkerhetsverket om detta.

Trafiksäkerhetsverket,  gränsbevaknings-
väsendet och tullverket ska informera poli-
sen om de allvarliga brister som de observe-
rat i efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i 1 mom. med tanke på bedömningen 
av den skyddsnivå som definieras i kapitel 
XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bilagan till SO-
LAS-konventionen och i 2 § 5-8 punkten i 
denna lag.

Den behöriga myndigheten skall, utan 

3 §

En behörig myndighets allmänna uppgifter

Den behöriga myndigheten har till uppgift 
att övervaka att bestämmelserna i förord-
ningen om sjöfartsskydd och bestämmelser-
na i denna lag efterlevs.

Gränsbevakningsväsendet, polisen och 
Tullen ska informera Transport- och  kom-
munikationsverket om brister som de obser-
verat i efterlevnaden av de bestämmelser 
som avses i 1 mom. Transport- och  kom-
munikationsverket ska utan dröjsmål vidta 
åtgärder för att avhjälpa bristerna. Om en 
brist till sin karaktär är sådan att dess av-
hjälpande kräver snabba åtgärder, kan även 
en annan behörig myndighet vidta omedel-
bara åtgärder för att avhjälpa bristen. Myn-
digheten ska också genast informera Trans-
port- och  kommunikationsverket om detta.

Transport- och  kommunikationsverket, 
Gränsbevakningsväsendet och Tullen ska in-
formera polisen om de allvarliga brister som 
de observerat i efterlevnaden av de bestäm-
melser som avses i 1 mom. med tanke på 
bedömningen av den skyddsnivå som defi-
nieras i kapitel XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bi-
lagan till SOLAS-konventionen och i 2 § 5-
8 punkten i denna lag.

Den behöriga myndigheten ska, trots sek-

RP 61/2018 rd



1055

hinder av sekretessbestämmelserna, till en 
annan behörig myndighet lämna information 
som behövs med tanke på uppnåendet av 
syftet med denna lag. Informationen kan 
förmedlas elektroniskt på det sätt som före-
skrivs i denna lag.

retessbestämmelserna, till en annan behörig 
myndighet lämna information som behövs 
med tanke på uppnåendet av syftet med 
denna lag. Informationen kan förmedlas 
elektroniskt på det sätt som föreskrivs i 
denna lag.

4 §

Trafiksäkerhetsverkets särskilda uppgifter

Trafiksäkerhetsverket är den nationella 
myndighet med ansvar för sjöfartsskyddet 
och skyddsåtgärderna i hamnar som avses i 
artikel 2.6 i förordningen om sjöfartsskydd. 
Dessutom detta har Trafiksäkerhetsverket
till uppgift att

1) utföra skyddsutredningar av hamnan-
läggningar och hamnar, godkänna fartygens, 
hamnarnas och hamnanläggningarnas 
skyddsplaner, besiktiga fartyg samt utfärda 
certifikat på det sätt som föreskrivs i förord-
ningen om sjöfartsskydd och i denna lag,

1 a) på basis av skyddsutredningen och på 
hamninnehavarens framställning godkänna 
gränserna för hamnskyddsområdet och vilka 
av hamnpersonalen som ska omfattas av en 
säkerhetsutredning som avses i säkerhetsut-
redningslagen (726/2014) samt sörja för 
översynen av hamnarnas skyddsplaner i en-
lighet med denna lag,

1 b) godkänna hamnskyddschefen och den 
övriga centrala skyddspersonalen på fram-
ställning av hamnen och på basis av säker-
hetsutredningen,

1 c) vara hamnskyddsmyndighet enligt ar-
tikel 5 i hamnskyddsdirektivet,

2) vidta de kontrollåtgärder som avses i ar-
tikel 9 i förordningen om sjöfartsskydd för 
att säkerställa att ett fartyg som är i finsk 
hamn uppfyller bestämmelserna i förord-
ningen och, om det finns grundad anledning 
att misstänka att fartyget inte uppfyller be-
stämmelserna i förordningen eller om farty-
get inte på begäran uppvisar certifikatet, in-
formera gränsbevakningsväsendet, polisen 
eller tullverket om detta samt vidta de be-
hövliga kontrollåtgärder som avses i kapitel 
XI-2 regel 9 punkterna 1.2 och 1.3 i bilagan 
till SOLAS-konventionen, vilken utgör bi-
laga till förordningen om sjöfartsskydd,

4 §

Transport- och  kommunikationsverkets
särskilda uppgifter

Transport- och  kommunikationsverket är 
den nationella myndighet med ansvar för 
sjöfartsskyddet och skyddsåtgärderna i 
hamnar som avses i artikel 2.6 i förordning-
en om sjöfartsskydd. Dessutom har Trans-
port- och  kommunikationsverket till uppgift 
att

1) utföra skyddsutredningar av hamnan-
läggningar och hamnar, godkänna fartygens, 
hamnarnas och hamnanläggningarnas 
skyddsplaner, besiktiga fartyg samt utfärda 
certifikat på det sätt som föreskrivs i förord-
ningen om sjöfartsskydd och i denna lag,

1 a) på basis av skyddsutredningen och på 
hamninnehavarens framställning godkänna 
gränserna för hamnskyddsområdet och vilka 
av hamnpersonalen som ska omfattas av en 
säkerhetsutredning som avses i säkerhetsut-
redningslagen (726/2014) samt sörja för 
översynen av hamnarnas skyddsplaner i en-
lighet med denna lag,

1 b) godkänna hamnskyddschefen och den 
övriga centrala skyddspersonalen på fram-
ställning av hamnen och på basis av säker-
hetsutredningen,

1 c) vara hamnskyddsmyndighet enligt ar-
tikel 5 i hamnskyddsdirektivet,

2) vidta de kontrollåtgärder som avses i ar-
tikel 9 i förordningen om sjöfartsskydd för 
att säkerställa att ett fartyg som är i finsk 
hamn uppfyller bestämmelserna i förord-
ningen och, om det finns grundad anledning 
att misstänka att fartyget inte uppfyller be-
stämmelserna i förordningen eller om farty-
get inte på begäran uppvisar certifikatet, in-
formera Gränsbevakningsväsendet, polisen 
eller Tullen om detta samt vidta de behöv-
liga kontrollåtgärder som avses i kapitel XI-
2 regel 9 punkterna 1.2 och 1.3 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
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3) vidta de åtgärder som avses i kapitel 
XI-2 regel 9 punkt 2.4 i bilagan till SOLAS-
konventionen, vilken utgör bilaga till för-
ordningen om sjöfartsskydd, för att rätta till 
fartygets bristande överensstämmelse, om 
det finns grundad anledning att misstänka att 
ett fartyg som anlöper finsk hamn inte efter-
lever bestämmelserna i förordningen, och 
om bristen inte rättas till eller om det annars 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget inte efterlever bestämmelserna i 
förordningen, informera gränsbevaknings-
väsendet, polisen eller tullverket om detta 
samt vidta de behövliga kontrollåtgärder 
som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkt 2.5 i 
bilagan till SOLAS-konventionen, vilken 
utgör bilaga till förordningen,

4) godkänna de likvärdiga skydds-
arrangemang som avses i artikel 5.4 i för-
ordningen om sjöfartsskydd och beträffande 
dem vidta de åtgärder som avses i artikel 5.4 
i förordningen,

5) i behövlig omfattning, effektivt och 
utan obefogat dröjsmål informera om den 
skyddsnivå som polisen meddelat verket och 
om ändringar i denna skyddsnivå samt vid 
behov ge närmare upplysningar i ärendet, 
samt utifrån en riskanalys fastställa skydds-
nivån för ett fartyg som för finsk flagg i ut-
landet och förmedla uppgiften om detta till 
polisen för fastställelse,

6) göra de administrativa anmälningar som 
hänför sig till sjöfartsskyddet,

7) ge anvisningar om och kontrollera öv-
ningar som tillsynsmyndigheterna ordnar 
enligt bilaga III till hamnskyddsdirektivet,

8) övervaka att de säkerhetskontroller som 
avses i denna lag utförs i enlighet med för-
ordningen om sjöfartsskydd och denna lag, 
samt

9) utföra övriga uppgifter som i denna lag 
föreskrivs för Trafiksäkerhetsverket.

till förordningen om sjöfartsskydd,
3) vidta de åtgärder som avses i kapitel 

XI-2 regel 9 punkt 2.4 i bilagan till SOLAS-
konventionen, vilken utgör bilaga till för-
ordningen om sjöfartsskydd, för att rätta till 
fartygets bristande överensstämmelse, om 
det finns grundad anledning att misstänka att 
ett fartyg som anlöper finsk hamn inte efter-
lever bestämmelserna i förordningen, och 
om bristen inte rättas till eller om det annars 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget inte efterlever bestämmelserna i 
förordningen, informera Gränsbevaknings-
väsendet, polisen eller Tullen om detta samt 
vidta de behövliga kontrollåtgärder som av-
ses i kapitel XI-2 regel 9 punkt 2.5 i bilagan 
till SOLAS-konventionen, vilken utgör bi-
laga till förordningen,

4) godkänna de likvärdiga skydds-
arrangemang som avses i artikel 5.4 i för-
ordningen om sjöfartsskydd och beträffande 
dem vidta de åtgärder som avses i artikel 5.4 
i förordningen,

5) i behövlig omfattning, effektivt och 
utan obefogat dröjsmål informera om den 
skyddsnivå som polisen meddelat verket och 
om ändringar i denna skyddsnivå samt vid 
behov ge närmare upplysningar i ärendet, 
samt utifrån en riskanalys fastställa skydds-
nivån för ett fartyg som för finsk flagg i ut-
landet och förmedla uppgiften om detta till 
polisen för fastställelse,

6) göra de administrativa anmälningar som 
hänför sig till sjöfartsskyddet,

7) ge anvisningar om och kontrollera öv-
ningar som tillsynsmyndigheterna ordnar 
enligt bilaga III till hamnskyddsdirektivet,

8) övervaka att de säkerhetskontroller som 
avses i denna lag utförs i enlighet med för-
ordningen om sjöfartsskydd och denna lag, 
samt

9) utföra övriga uppgifter som i denna lag 
föreskrivs för Transport- och  kommunikat-
ionsverket.

6 § 6 §
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Polisens särskilda uppgifter

Polisen har utöver vad som i övrigt be-
stäms i denna lag till uppgift att

1) fastställa den skyddsnivå som avses i 
kapitel XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
till förordningen om sjöfartsskydd, och i 2 § 
5―8 punkten i denna lag, och utgående från 
de uppgifter polisen har till sitt förfogande 
fatta beslut om höjning och sänkning av 
skyddsnivån samt meddela närmare anvis-
ningar om hur man skall skydda sig mot 
risksituationer,

2) informera Trafiksäkerhetsverket om de 
beslut om ändring av skyddsnivån som poli-
sen fattat, och

3) efter att ha erhållit information om ett 
sådant fartyg som är i finsk hamn eller anlö-
per finsk hamn och angående vilket det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget inte uppfyller bestämmelserna i för-
ordningen om sjöfartsskydd och om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget medför säkerhetsrisker eller att far-
tyget är utsatt för ett säkerhetshot eller ett 
säkerhetstillbud, vidta de kontrollåtgärder 
som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkterna 
1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
till förordningen om sjöfartsskydd.

Polisens särskilda uppgifter

Polisen har, utöver vad som i övrigt be-
stäms i denna lag, till uppgift att

1) fastställa den skyddsnivå som avses i 
kapitel XI-2 regel 1 punkt 1.14 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
till förordningen om sjöfartsskydd, och i 2 § 
5–8 punkten i denna lag, och utgående från 
de uppgifter polisen har till sitt förfogande 
fatta beslut om höjning och sänkning av 
skyddsnivån samt meddela närmare anvis-
ningar om hur man ska skydda sig mot risk-
situationer,

2) informera Transport- och  kommunikat-
ionsverket om de beslut om ändring av 
skyddsnivån som polisen fattat, och

3) efter att ha erhållit information om ett 
sådant fartyg som är i finsk hamn eller anlö-
per finsk hamn och angående vilket det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget inte uppfyller bestämmelserna i för-
ordningen om sjöfartsskydd och om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget medför säkerhetsrisker eller att far-
tyget är utsatt för ett säkerhetshot eller ett 
säkerhetstillbud, vidta de kontrollåtgärder 
som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkterna 
1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
till förordningen om sjöfartsskydd.

7 §

Tullverkets särskilda uppgift

Utöver vad som i övrigt bestäms i denna 
lag skall tullverket efter att ha erhållit in-
formation om ett fartyg som är i finsk hamn 
eller anlöper finsk hamn och angående vil-
ket det finns grundad anledning att miss-
tänka att fartyget inte uppfyller bestämmel-
serna i förordningen om sjöfartsskydd och 
om det finns grundad anledning att miss-
tänka att fartyget medför säkerhetsrisker el-
ler att fartyget är utsatt för ett säkerhetshot 
eller ett säkerhetstillbud, vidta de kontrollåt-
gärder som avses i kapitel XI-2 regel 9 
punkterna 1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bi-
lagan till SOLAS-konventionen, vilken ut-

7 §

Tullens särskilda uppgift

Utöver vad som i övrigt bestäms i denna 
lag ska Tullen efter att ha erhållit informat-
ion om ett fartyg som är i finsk hamn eller 
anlöper finsk hamn och angående vilket det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget inte uppfyller bestämmelserna i för-
ordningen om sjöfartsskydd och om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
fartyget medför säkerhetsrisker eller att far-
tyget är utsatt för ett säkerhetshot eller ett 
säkerhetstillbud, vidta de kontrollåtgärder 
som avses i kapitel XI-2 regel 9 punkterna 
1.2 och 1.3 eller punkten 2.5 i bilagan till 
SOLAS-konventionen, vilken utgör bilaga 
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gör bilaga till förordningen om sjöfarts-
skydd.

till förordningen om sjöfartsskydd.

7 e §

Hamninnehavares skyldighet att sörja för 
riskhanteringen i fråga om kommunikat-

ionsnät och informationssystem

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska 
sörja för riskhanteringen i fråga om de 
kommunikationsnät och informationssystem 
som de använder.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma hur den 
riskhantering som avses i 1 mom. påverkar 
säkerheten inom sjöfarten. Verket kan 
ålägga en i 1 mom. avsedd hamninnehavare 
att vidta korrigerande åtgärder för att elimi-
nera en betydande risk som inverkar på sä-
kerheten inom sjöfarten. Åläggandet kan 
förenas med vite. Bestämmelser om vite 
finns i viteslagen (1113/1190).

Trafiksäkerhetsverket har, trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av information, rätt 
att lämna ut dokument som det fått eller 
upprättat i samband med sina uppgifter en-
ligt 2 mom. samt att röja sekretessbelagd in-
formation för Kommunikationsverket, om 
det är nödvändigt för skötseln av informat-
ionssäkerhetsrelaterade uppgifter.

Bestämmelser om när en i 1 mom. avsedd 
hamn ska betraktas som samhällsviktig ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

7 e §

Hamninnehavares skyldighet att sörja för 
riskhanteringen i fråga om kommunikat-

ionsnät och informationssystem

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska 
sörja för riskhanteringen i fråga om de 
kommunikationsnät och informationssystem 
som de använder.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
bedöma hur den riskhantering som avses i 1 
mom. påverkar säkerheten inom sjöfarten. 
Verket kan ålägga en i 1 mom. avsedd ham-
ninnehavare att vidta korrigerande åtgärder 
för att eliminera en betydande risk som in-
verkar på säkerheten inom sjöfarten. Skyl-
digheten kan förenas med vite. Bestämmel-
ser om vite finns i viteslagen (1113/1190).
(upphävs)

Bestämmelser om när en i 1 mom. avsedd 
hamn ska betraktas som samhällsviktig ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

7 f §

Anmälan om störningar i informationssä-
kerheten 

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska 
utan dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket
en anmälan om betydande informationssä-
kerhetsrelaterade störningar som är riktade 
mot kommunikationsnät eller informations-
system som de använder. 

Om det ligger i allmänt intresse att en 
störning anmäls kan Trafiksäkerhetsverket
ålägga den som tillhandahåller tjänsten att 
informera om saken eller, efter att ha hört 
den anmälningspliktiga, själv informera om 
saken.

7 f §

Anmälan om störningar i anslutning till in-
formationssäkerheten

Innehavare av samhällsviktiga hamnar ska 
utan dröjsmål lämna Transport- och  kom-
munikationsverket en anmälan om bety-
dande informationssäkerhetsrelaterade stör-
ningar som är riktade mot kommunikations-
nät eller informations-system som de an-
vänder.

Om det ligger i allmänt intresse att det 
görs en anmälan om en störning, kan Trans-
port- och  kommunikationsverket ålägga den 
som tillhandahåller tjänsten att informera 
om saken eller efter att ha hört den anmäl-
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Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en 
sådan störning som avses i 1 mom. berör de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och vid behov underrätta de berörda 
medlemsstaterna.

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

ningspliktiga själv informera om saken. 
Transport- och  kommunikationsverket ska 

bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och vid behov under-
rätta de berörda medlemsstaterna.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om när en så-
dan störning som avses i 1 mom. är bety-
dande samt om innehållet i och utformning-
en av anmälan och hur den ska lämnas in.

10 §

Rätt att utföra säkerhetskontroller

En gränsbevakningsman, en polisman eller 
en tullman har rätt att utföra en sådan säker-
hetskontroll som avses i denna lag för att 
förhindra att farliga föremål används för 
olagliga gärningar som skadar ett fartyg el-
ler ett hamnskyddsområde eller personer 
som befinner sig där.

Även andra personer än en gränsbevak-
ningsman, en polisman eller en tullman har 
rätt att utföra säkerhetskontroller av de skäl 
som avses i 1 mom. om de uppfyller de vill-
kor som i 35 § i lagen om privata säkerhets-
tjänster (1085/2015) ställs för godkännande 
som ordningsvakt eller om de har fått en av 
Trafiksäkerhetsverket godkänd utbildning 
till säkerhetskontrollör enligt skyddsreglerna 
för den civila luftfarten och om polisen i 
båda fallen har godkänt dem för uppgiften. 
När polisen behandlar ett ärende som gäller 
godkännande har polisen rätt att använda de 
registeruppgifter som en i säkerhetsutred-
ningslagen avsedd begränsad säkerhetsut-
redning av person får bygga på. Polisens 
godkännande gäller i hela landet.

De säkerhetskontrollörer som avses i 2 
mom. har inte rätt att utföra kontroller i ut-
rymmen som omfattas av hemfriden. De har 
inte heller rätt att använda maktmedel.

Bestämmelser om fartygets befälhavares 
rätt och skyldighet att upprätthålla ordning 
och säkerhet på fartyget finns i 13 kap. 18 § 
i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011).

10 §

Rätt att utföra säkerhetskontroller

En gränsbevakningsman, en polisman eller 
en tullman har rätt att utföra en sådan säker-
hetskontroll som avses i denna lag för att 
förhindra att farliga föremål används för 
olagliga gärningar som skadar ett fartyg el-
ler ett hamnskyddsområde eller personer 
som befinner sig där.

Även andra personer än en gränsbevak-
ningsman, en polisman eller en tullman har 
rätt att utföra säkerhetskontroller av de skäl 
som avses i 1 mom. om de uppfyller de vill-
kor som i 35 § i lagen om privata säkerhets-
tjänster (1085/2015) ställs för godkännande 
som ordningsvakt eller om de har fått en av 
Transport- och  kommunikationsverket god-
känd utbildning till säkerhetskontrollör en-
ligt skyddsreglerna för den civila luftfarten 
och om polisen i båda fallen har godkänt 
dem för uppgiften. När polisen behandlar ett 
ärende som gäller godkännande har polisen 
rätt att använda de registeruppgifter som en i 
säkerhetsutredningslagen avsedd begränsad 
säkerhetsutredning av person får bygga på. 
Polisens godkännande gäller i hela landet.

De säkerhetskontrollörer som avses i 2 
mom. har inte rätt att utföra kontroller i ut-
rymmen som omfattas av hemfriden. De har 
inte heller rätt att använda maktmedel.

Bestämmelser om fartygets befälhavares 
rätt och skyldighet att upprätthålla ordning 
och säkerhet på fartyget finns i 13 kap. 18 § 
i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011).

13 §

Lämnande av uppgifter innan fartyget anlö-

13 §

Lämnande av uppgifter innan fartyget anlö-
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per hamn

De uppgifter om fartyget som hänför sig 
till sjöfartsskyddet och som avses i artikel 6 
i förordningen om sjöfartsskydd ska tillstäl-
las Trafiksäkerhetsverket på det sätt som 
verket bestämmer.

Trafiksäkerhetsverket får på de villkor 
som anges i artikel 7 i förordningen om sjö-
fartsskydd på ansökan medge befrielse från 
skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 
mom.

per hamn

De uppgifter om fartyget som hänför sig 
till sjöfartsskyddet och som avses i artikel 6 
i förordningen om sjöfartsskydd ska tillstäl-
las Transport- och kommunikations-verket
på det sätt som verket bestämmer.

Transport- och  kommunikationsverket får 
på de villkor som anges i artikel 7 i förord-
ningen om sjöfartsskydd på ansökan medge 
befrielse från skyldigheten att lämna uppgif-
ter enligt 1 mom.

14 §

Hamninnehavarens informationsskyldighet

Hamninnehavaren ska för bedömningen 
av skyddsnivån utan dröjsmål informera po-
lisen om alla sådana faktorer som hamnin-
nehavaren fått kännedom om och som kan 
ha betydelse för det sjöfartsskydd som avses 
i förordningen om sjöfartsskydd eller i 
denna lag. På samma gång ska även Trafik-
säkerhetsverket, gränsbevakningsväsendet
och tullverket informeras.

14 §

Hamninnehavarens informationsskyldighet

Hamninnehavaren ska för bedömningen 
av skyddsnivån utan dröjsmål informera po-
lisen om alla sådana faktorer som hamnin-
nehavaren fått kännedom om och som kan 
ha betydelse för det sjöfartsskydd som avses 
i förordningen om sjöfartsskydd eller i 
denna lag. På samma gång ska även Trans-
port- och  kommunikationsverket, Gränsbe-
vakningsväsendet och Tullen informeras.

17 §

Teknisk övervakning

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen rätt att, efter att på för-
hand med ett lämpligt tecken ha meddelat 
detta, på platser till vilka allmänheten har 
tillträde inom området för en finsk hamn 
som avses i denna lag företa sådan teknisk 
övervakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i 
polislagen och i 20 b § i tullagen 
(1466/1994) för genomförande av sjöfarts-
skyddet. Teknisk övervakning får dock inte 
ske på platser som omfattas av hemfriden, 
på toaletter, i omklädningsrum eller på nå-
gon annan motsvarande plats eller i perso-
nalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats 
arbetstagarna för deras personliga bruk. 
Automatisk upptagning av ljud eller bild 
med hjälp av en teknisk anordning får göras 
om detta behövs i syfte att förhindra brott 
som avses i 34 a kap. i strafflagen eller i 
syfte att identifiera personer som är efter-

17 §

Teknisk övervakning

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, Gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen rätt att, efter att på för-
hand med ett lämpligt tecken ha meddelat 
detta, på platser till vilka allmänheten har 
tillträde inom området för en finsk hamn 
som avses i denna lag företa sådan teknisk 
övervakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i 
polislagen och i 5 kap. 28 § i tullagen 
(304/2016) för genomförande av sjöfarts-
skyddet. Teknisk övervakning får dock inte 
ske på platser som omfattas av hemfriden, 
på toaletter, i omklädningsrum eller på nå-
gon annan motsvarande plats eller i perso-
nalutrymmen eller i arbetsrum som anvisats 
arbetstagarna för deras personliga bruk. 
Automatisk upptagning av ljud eller bild 
med hjälp av en teknisk anordning får göras 
om detta behövs i syfte att förhindra brott 
som avses i 34 a kap. i strafflagen eller i 
syfte att identifiera personer som är efter-
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lysta för brott som avses i det kapitlet eller 
som på sannolika skäl misstänks för sådana 
brott. De myndigheter som nämns i detta 
moment får inom hamnskyddsområdet pla-
cera anordningar som används för den tek-
niska övervakningen, om inte detta medför 
oskälig olägenhet för hamninnehavaren.

Polisen, gränsbevakningsväsendet och 
Tullen har rätt att av hamninnehavaren och 
redaren till sitt förfogande få övervaknings-
material från tekniska anordningar som fort-
löpande förmedlar eller tar upp bilder och 
som av hamninnehavaren eller redaren pla-
cerats inom ett sådant finskt hamnskydds-
område eller ombord på ett sådant finskt far-
tyg som avses i denna lag, om skyddsnivå 1 
eller 2 har angetts. Uppgifter som avses i 
detta moment får lämnas ut även genom 
teknisk anslutning.

På behandling av uppgifter som erhållits 
med hjälp av teknisk övervakningsutrust-
ning tillämpas bestämmelserna i personupp-
giftslagen (523/1999), lagen om behandling 
av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), gränsbevakningslagen 
(578/2005) eller lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen (639/2015), 
oberoende av om upptagningarna utgör ett 
sådant personregister som avses i person-
uppgiftslagen eller inte.

lysta för brott som avses i det kapitlet eller 
som på sannolika skäl misstänks för sådana 
brott. De myndigheter som nämns i detta 
moment får inom hamnskyddsområdet pla-
cera anordningar som används för den tek-
niska övervakningen, om inte detta medför 
oskälig olägenhet för hamninnehavaren.

Polisen, Gränsbevakningsväsendet och 
Tullen har rätt att av hamninnehavaren och 
redaren till sitt förfogande få övervaknings-
material från tekniska anordningar som fort-
löpande förmedlar eller tar upp bilder och 
som av hamninnehavaren eller redaren pla-
cerats inom ett sådant finskt hamnskydds-
område eller ombord på ett sådant finskt far-
tyg som avses i denna lag, om skyddsnivå 1 
eller 2 har angetts. Uppgifter som avses i 
detta moment får lämnas ut även genom 
teknisk anslutning.

På behandling av uppgifter som erhållits 
med hjälp av teknisk övervakningsutrust-
ning tillämpas bestämmelserna i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), gränsbevakningsla-
gen (578/2005) eller lagen om behandling 
av personuppgifter inom Tullen (/), obero-
ende av om upptagningarna utgör ett sådant 
personregister som avses i den allmänna
dataskyddsförordningen eller inte.

19 §

Avhjälpande av brister samt tvångsmedel

Om hamninnehavaren inte iakttar be-
stämmelserna i förordningen om sjöfarts-
skydd eller bestämmelserna i denna lag ska 
Trafiksäkerhetsverket, efter att ha hört den 
som gjort sig skyldig till försummelsen, 
meddela behövliga anvisningar och föreläg-
ganden för avhjälpande av bristerna eller 
missförhållandena. Verket får fastställa en 
frist för avhjälpandet av bristerna eller miss-
förhållandena.

Om hamninnehavaren motsätter sig kon-
troll, inte överlämnar material som avses i 

19 §

Avhjälpande av brister samt tvångsmedel

Om hamninnehavaren inte iakttar be-
stämmelserna i förordningen om sjöfarts-
skydd eller bestämmelserna i denna lag ska 
Transport- och  kommunikations-verket, ef-
ter att ha hört den som gjort sig skyldig till 
försummelsen, meddela behövliga anvis-
ningar och förelägganden för avhjälpande av 
bristerna eller missförhållandena. Verket får 
fastställa en frist för avhjälpandet av brister-
na eller missförhållandena.

Om hamninnehavaren motsätter sig kon-
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16 eller 17 § eller inte iakttar ett föreläg-
gande som avses i 1 mom. eller underlåter 
att avhjälpa en brist eller ett missförhållande 
inom den frist som Trafiksäkerhetsverket
fastställt, får verket enligt prövning avbryta 
arbetet vid hamnanläggningen eller inom 
hamnskyddsområdet tills felet eller bristen 
har avhjälpts eller materialet överlämnats. 
Polisen och hamninnehavaren ska utan 
dröjsmål informeras om beslutet.

troll, inte överlämnar material som avses i 
16 eller 17 § eller inte iakttar ett föreläg-
gande som avses i 1 mom. eller underlåter 
att avhjälpa en brist eller ett missförhållande 
inom den frist som Transport- och  kommu-
nikationsverket fastställt, får verket enligt 
prövning avbryta arbetet vid hamnanlägg-
ningen eller inom hamnskyddsområdet tills 
felet eller bristen har avhjälpts eller materi-
alet överlämnats. Polisen och hamninneha-
varen ska utan dröjsmål informeras om be-
slutet.

20 a §

Samarbete mellan den som utför en säker-
hetskontroll och den behöriga myndigheten

Den som utför en säkerhetskontroll har 
rätt att underrätta tullverket eller gränsbe-
vakningsväsendet om iakttagelser som är re-
levanta för verksamheten vid inrättningen.

20 a §

Samarbete mellan den som utför en säker-
hetskontroll och den behöriga myndigheten

Den som utför en säkerhetskontroll har 
rätt att underrätta Tullen eller Gränsbevak-
ningsväsendet om iakttagelser som är rele-
vanta för verksamheten vid inrättningen.

23 §

Förseelse mot sjöfartsskyddet

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosätter den informationsskyldighet som 
avses i 13 § eller inte iakttar ett föreläg-
gande som Trafiksäkerhetsverket meddelat 
med stöd av 19 § ska, om inte strängare 
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för förseelse mot sjöfartsskyddet 
dömas till böter.

Bestämmelser om straff för ingivande av 
osant intyg till en behörig myndighet finns i 
16 kap. 8 § i strafflagen.

23 §

Förseelse mot sjöfartsskyddet

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosätter den informationsskyldighet som 
avses i 13 § eller inte iakttar ett föreläg-
gande som Transport- och  kommunikat-
ionsverket meddelat med stöd av 19 § ska, 
om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, för förseelse 
mot sjöfartsskyddet dömas till böter.

Bestämmelser om straff för ingivande av 
osant intyg till en behörig myndighet finns i 
16 kap. 8 § i strafflagen.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————

22.
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Lag

om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) 1, 5 och 

8 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna 892/2012 och 974/2012, 5 § i lag 974/2012 samt 8 § i lagar-
na 1328/2009 och 974/2012, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som 
behandlas av Skatteförvaltningen och som 
gäller förhandsavgöranden som ansökts hos 
centralskattenämnden samt annat förhands-
avgörande som ansökts hos Skatteförvalt-
ningen.

Denna lag tillämpas också på sådana an-
sökningar som Tullen eller Trafiksäkerhets-
verket behandlar och som avser Tullens eller 
Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden.

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som 
behandlas av Skatteförvaltningen och som 
gäller förhandsavgöranden som sökts hos 
centralskattenämnden samt annat förhands-
avgörande som sökts hos Skatteförvaltning-
en.

Denna lag tillämpas också på sådana an-
sökningar som Tullen eller Transport- och  
kommunikationsverket behandlar och som 
avser Tullens eller Transport- och  kommu-
nikationsverkets förhandsavgöranden.

5 §

Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgif-
ter som Skatteförvaltningen och Tullen tar 
ut fastställs genom förordning av finansmi-
nisteriet. Bestämmelser om avgifter för Tra-
fiksäkerhetsverkets offentligrättsliga prestat-
ioner utfärdas av kommunikationsministe-
riet.

5 §

Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgif-
ter som Skatteförvaltningen och Tullen tar 
ut fastställs genom förordning av finansmi-
nisteriet. Bestämmelser om avgifter för 
Transport- och  kommunikationsverkets of-
fentlig-rättsliga prestationer utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

8 §

Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel 
inträffat i en avgift som fastställts av Skatte-
förvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket
kan inom sex månader från avgiftens fast-
ställande yrka ändring hos den myndighet 

8 §

Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel 
inträffat i en avgift som fastställts av Skatte-
förvaltningen eller Transport- och  kommu-
nikationsverket kan inom sex månader från 
avgiftens fastställande begära omprövning 
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som påfört avgiften. I ett beslut som medde-
lats med anledning av ett rättelseyrkande får 
ändring sökas genom besvär hos den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets myn-
digheten som påfört avgiften är belägen. Be-
svärstiden är 30 dagar räknat från det då 
ändringssökanden har tagit del av beslutet 
som meddelats med anledning av rättelseyr-
kandet. I förvaltningsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i en 
avgift som Tullen har påfört finns i tullagen 
(1466/1994).

hos den myndighet som påfört avgiften. I ett 
beslut som meddelats med anledning av en 
begäran om omprövning får ändring sökas 
genom besvär hos den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets den myndighet som på-
fört avgiften är belägen. Besvärstiden är 30 
dagar räknat från det då ändringssökanden 
har tagit del av beslutet som meddelats med 
anledning av begäran om omprövning. I 
förvaltningsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i en 
avgift som Tullen har påfört finns i tullagen 
(304/2016).

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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23.

Lag

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 6, 8, 10, 12 

och 14–25 §,
sådana de lyder, 6, 12, 16–20 och 24 § i lag 1305/2009, 8, 10, 14, 22 och 23 § delvis änd-

rade i lag 1305/2009, 15 § i lagarna 1305/2009 och 914/2014, 21 § delvis ändrad i lagarna 
1305/2009 och 914/2014 samt 25 § i lag 987/2015, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Temporärt verksamhetstillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan med avvikelse 
från kraven i 5 § 1 mom. 4 punkten bevilja 
nyligen inrättade terminaler temporärt verk-
samhetstillstånd för högst 12 månader. Ter-
minalen ska dock i sin skriftliga ansökan 
visa Trafiksäkerhetsverket att den har en 
plan för genomförande av ett certifierat 
kvalitetssäkringssystem i enlighet med 5 § 1 
mom. 4 punkten.

6 §

Temporärt verksamhetstillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan 
med avvikelse från kraven i 5 § 1 mom. 4 
punkten bevilja nyligen inrättade terminaler 
temporärt verksamhetstillstånd för högst 12 
månader. Terminalen ska dock i sin skrift-
liga ansökan visa Transport- och kommuni-
kationsverket att den har en plan för genom-
förande av ett certifierat kvalitetssäkringssy-
stem i enlighet med 5 § 1 mom. 4 punkten.

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten ska
1) i enlighet med BLU-koden lämna farty-

gets befälhavare information om hamnen, 
terminalen, lastningsförfaranden, lossning 
och motsvarande omständigheter, enligt vad 
som närmare föreskrivs genom förordning 
av kommunikationsministeriet,

2) när ett fartyg lastas försäkra sig om att 
fartygets befälhavare så tidigt som möjligt 
har blivit underrättad om innehållet i lastde-
klarationsformuläret,

3) utan dröjsmål till fartygets befälhavare 
och Trafiksäkerhetsverket anmäla uppenbara 
brister som han eller hon har observerat om-
bord på bulkfartyget och som kan äventyra 
säkerheten vid lastning eller lossning av 

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten ska
1) i enlighet med BLU-koden lämna farty-

gets befälhavare information om hamnen, 
terminalen, lastningsförfaranden, lossning 
och motsvarande omständigheter, enligt vad 
som närmare föreskrivs genom förordning 
av kommunikationsministeriet,

2) när ett fartyg lastas försäkra sig om att 
fartygets befälhavare så tidigt som möjligt 
har blivit underrättad om innehållet i lastde-
klarationsformuläret,

3) utan dröjsmål till fartygets befälhavare 
och Transport- och kommunikationsverket
anmäla uppenbara brister som han eller hon 
har observerat ombord på bulkfartyget och 
som kan äventyra säkerheten vid lastning el-
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fasta bulklaster, och
4) innan lasthanteringen börjar samt under 

lastning eller lossning se till att fartygets be-
fälhavare har kontaktinformationen till den 
för lastningen eller lossningen ansvariga 
terminalpersonalen eller befraktaren samt att 
alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller 
lossning iakttas.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriets kan närmare bestämmelser ut-
färdas om terminalrepresentantens uppgifter 
innan lasthanteringen inleds och under last-
ning eller lossning samt om den information 
som terminalrepresentanten skall lämna far-
tygets befälhavare.

ler lossning av fasta bulklaster, och
4) innan lasthanteringen börjar samt under 

lastning eller lossning se till att fartygets be-
fälhavare har kontaktinformationen till den 
för lastningen eller lossningen ansvariga 
terminalpersonalen eller befraktaren samt att 
alla försiktighetsåtgärder vid lastning eller 
lossning iakttas.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriets kan närmare bestämmelser ut-
färdas om terminalrepresentantens uppgifter 
innan lasthanteringen inleds och under last-
ning eller lossning samt om den information 
som terminalrepresentanten ska lämna far-
tygets befälhavare.

10 §

Bedömningsorgan och deras uppgifter

Trafiksäkerhetsverket utnämner på ansö-
kan bedömningsorgan med rätt att certifiera 
terminaloperatörers kvalitetssäkringssystem. 
Utnämningen gäller tills vidare.

Med ett bedömningsorgan jämställs uti-
från principen om ömsesidighet företag eller 
övriga organisationer registrerade i andra 
medlemsstater i Europeiska unionen eller i 
andra stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, som enligt lagstiftningen 
i respektive medlemsstat har rätt att certifi-
era kvalitetssäkringssystem på det sätt som 
avses i denna lag.

10 §

Bedömningsorgan och deras uppgifter

Transport- och  kommunikationsverket ut-
nämner på ansökan bedömningsorgan med 
rätt att certifiera terminaloperatörers 
kvalitetssäkringssystem. Utnämningen gäl-
ler tills vidare.

Med ett bedömningsorgan jämställs uti-
från principen om ömsesidighet företag eller 
övriga organisationer registrerade i andra 
medlemsstater i Europeiska unionen eller i 
andra stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, som enligt lagstiftningen 
i respektive medlemsstat har rätt att certifi-
era kvalitetssäkringssystem på det sätt som 
avses i denna lag.

12 §

Återtagande av ett bedömningsorgans ut-
nämning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthål-
ler sin kompetens på det sätt som kompeten-
sen har utvärderats i enlighet med 11 § eller 
om det beviljar certifikat för en terminalope-
ratörs kvalitetssäkringssystem som inte upp-
fyller kraven enligt standarden ISO 
9001:2000 eller en likvärdig standard, ska 
Trafiksäkerhetsverket sätta ut en tid inom 
vilken bedömningsorganet ska rätta till sa-
ken. Verket ska återkalla utnämningen, om 
bedömningsorganet inte har rättat till saken 

12 §

Återtagande av ett bedömningsorgans ut-
nämning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthål-
ler sin kompetens på det sätt som kompeten-
sen har utvärderats i enlighet med 11 § eller 
om det beviljar certifikat för en terminalope-
ratörs kvalitetssäkringssystem som inte upp-
fyller kraven enligt standarden ISO 
9001:2000 eller en likvärdig standard, ska 
Transport- och  kommunikationsverket sätta 
ut en tid inom vilken bedömningsorganet 
ska rätta till saken. Verket ska återkalla ut-
nämningen, om bedömnings-organet inte 
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inom utsatt tid. har rättat till saken inom utsatt tid.

14 §

Reparation av skador som uppstått i sam-
band med lastning eller lossning

Terminalrepresentanten rapporterar till 
fartygets befälhavare om fartygets kon-
struktion eller utrustning har skadats i sam-
band med lastningen eller lossningen. Ska-
dorna skall vid behov repareras.

Om skadan kan antas försvaga fartygskon-
struktionens hållfasthet, minska skrovets 
vattentäta integritet eller försämra tillförlit-
ligheten hos fartygets väsentliga tekniska 
system, ska terminalrepresentanten eller be-
fälhavaren informera flaggstatens administ-
ration eller ett klassificeringssällskap som 
denna erkänner och företräds av samt Tra-
fiksäkerhetsverket om saken. Ett beslut om 
huruvida reparationer krävs omedelbart eller 
om de kan utföras senare fattas av Trafiksä-
kerhetsverket med beaktande av ett eventu-
ellt utlåtande från flaggstatens administrat-
ion eller från den organisation som den er-
känner och företräds av samt befälhavarens 
uppfattning. Om omedelbara reparationer 
anses nödvändiga, ska de utföras samt be-
fälhavaren och Trafiksäkerhetsverket god-
känna dem innan fartyget lämnar hamnen.

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får 
Trafiksäkerhetsverket anlita en erkänd orga-
nisation som avses i rådets direktiv 
94/57/EG om gemensamma regler och stan-
darder för organisationer som utför inspekt-
ioner och utövar tillsyn av fartyg och för 
sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant direktivet lyder 
ändrat och är genomfört i Finland, för att in-
spektera skadan och ge råd om nödvändig-
heten att utföra reparationer och om hur 
brådskande reparationerna är.

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna 
paragraf tillämpas lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten (370/1995) samt de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

14 §

Reparation av skador som uppstått i sam-
band med lastning eller lossning

Terminalrepresentanten rapporterar till 
fartygets befälhavare om fartygets kon-
struktion eller utrustning har skadats i sam-
band med lastningen eller lossningen. Ska-
dorna ska vid behov repareras.

Om skadan kan antas försvaga fartygskon-
struktionens hållfasthet, minska skrovets 
vattentäta integritet eller försämra tillförlit-
ligheten hos fartygets väsentliga tekniska 
system, ska terminalrepresentanten eller be-
fälhavaren informera flaggstatens administ-
ration eller ett klassificeringssällskap som 
denna erkänner och företräds av samt 
Transport- och  kommunikationsverket om 
saken. Ett beslut om huruvida reparationer 
krävs omedelbart eller om de kan utföras 
senare fattas av Transport- och  kommuni-
kationsverket med beaktande av ett eventu-
ellt utlåtande från flaggstatens administrat-
ion eller från den organisation som den er-
känner och företräds av samt befälhavarens 
uppfattning. Om omedelbara reparationer 
anses nödvändiga, ska de utföras samt be-
fälhavaren och Transport- och kommunikat-
ionsverket godkänna dem innan fartyget 
lämnar hamnen.

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får 
Transport- och kommunikationsverket anlita 
en erkänd organisation som avses i rådets 
direktiv 94/57/EG om gemensamma regler 
och standarder för organisationer som utför 
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och 
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i 
förbindelse därmed, sådant direktivet lyder 
ändrat och är genomfört i Finland, för att in-
spektera skadan och ge råd om nödvändig-
heten att utföra reparationer och om hur 
brådskande reparationerna är.

Utan hinder vad som föreskrivs i denna 
paragraf tillämpas lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten (370/1995) samt de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

15 § 15 §
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Tillsyn

Iakttagandet av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den över-
vakas av Trafiksäkerhetsverket. Verket 
övervakar regelbundet att kraven enligt 5, 8 
och 9 § iakttas. Övervakning sker också ge-
nom överraskningsinspektioner under last-
ning och lossning.

Trafiksäkerhetsverket utför med behövliga 
intervaller inspektioner av terminaler och 
bulkfartyg för att säkerställa att terminalope-
ratörerna iakttar sina skyldigheter enligt 4 § 
1 mom.

Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport 
till Europeiska kommissionen om resultatet 
av övervakning som utförts i enlighet med 
denna lag. Närmare bestämmelser om rap-
porten och om att lämna den utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

Tillsyn

Transport- och  kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över att denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
följs. Verket övervakar regelbundet att kra-
ven enligt 5, 8 och 9 § iakttas. Övervakning 
sker också genom överraskningsinspektion-
er under lastning och lossning.

Transport- och  kommunikationsverket ut-
för med behövliga intervaller inspektioner 
av terminaler och bulkfartyg för att säker-
ställa att terminaloperatörerna iakttar sina 
skyldigheter enligt 4 § 1 mom.

Transport- och  kommunikationsverket
lämnar en rapport till Europeiska kommiss-
ionen om resultatet av övervakning som ut-
förts i enlighet med denna lag. Närmare be-
stämmelser om rapporten och om att lämna 
den utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet.

16 §

Inspektionsrätt

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få till-
träde till fartyg, områden eller lokaler och 
andra sådana utrymmen till vilka tillträde 
behövs för övervakningen enligt denna lag 
samt rätt att där utföra inspektioner och 
vidta andra åtgärder som övervakningen 
kräver. Övervakningen kan dock inte ut-
sträckas till lokaler som omfattas av hem-
frid.

16 §

Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få tillträde till fartyg, områden eller 
lokaler och andra sådana utrymmen till vilka 
tillträde behövs för övervakningen enligt 
denna lag samt rätt att där utföra inspektion-
er och vidta andra åtgärder som övervak-
ningen kräver. Övervakningen kan dock inte 
utsträckas till lokaler som omfattas av hem-
frid.

17 §

Brister eller missförhållanden som observe-
rats vid lastning eller lossning av fartyg

Om terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare inte iakttar 
denna lag, ska Trafiksäkerhetsverket efter 
förhandlingar med den berörda parten ge 
lämpliga instruktioner för avhjälpande av 
bristerna eller missförhållandena. Verket 
kan sätta ut en tid inom vilken bristerna eller 
missförhållandena ska vara avhjälpta.

Om terminaloperatören, terminalrepresen-

17 §

Brister eller missförhållanden som observe-
rats vid lastning eller lossning av fartyg

Om terminaloperatören, terminalrepresen-
tanten eller fartygets befälhavare inte iakttar 
denna lag, ska Transport- och  kommunikat-
ionsverket efter förhandlingar med den be-
rörda parten ge lämpliga instruktioner för 
avhjälpande av bristerna eller missförhål-
landena. Verket kan sätta ut en tid inom vil-
ken bristerna eller missförhållandena ska 
vara avhjälpta.

Om terminaloperatören, terminalrepresen-
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tanten eller fartygets befälhavare tredskas el-
ler saken inte tål dröjsmål, kan Trafiksäker-
hetsverket efter att ha hört berörda parter 
ålägga den som saken gäller att vidta behöv-
liga åtgärder för att avhjälpa bristen eller 
missförhållandet. Gäller beslutet ett ut-
ländskt fartyg, anses berörd part ha blivit 
hörd när befälhavaren har hörts i samband 
med inspektionen.

tanten eller fartygets befälhavare tredskas el-
ler saken inte tål dröjsmål, kan Transport-
och  kommunikationsverket efter att ha hört 
berörda parter ålägga den som saken gäller 
att vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa 
bristen eller missförhållandet. Gäller beslu-
tet ett utländskt fartyg, anses berörd part ha 
blivit hörd när befälhavaren har hörts i sam-
band med inspektionen.

18 §

Vite och hot om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläg-
gande enligt 17 § 2 mom. med vite eller hot 
om avbrytande. Vite och hot om avbrytande 
kan föreläggas terminaloperatören, terminal-
representanten eller fartygets befälhavare. 
Bestämmelser om vite och hot om avbry-
tande finns i viteslagen (1113/1990).

Har Trafiksäkerhetsverket grundad anled-
ning att misstänka att fartygets befälhavare 
försöker undvika iakttagandet av beslutet 
genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan 
verket förordna att redaren innan fartyget 
lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet 
som motsvarar vitet. När den åtgärd som 
Trafiksäkerhetsverket beslutat om blivit vid-
tagen ska säkerheten återställas till redaren.

18 §

Vite och hot om avbrytande

Transport- och  kommunikationsverket
kan förena ett åläggande enligt 17 § 2 mom. 
med vite eller hot om avbrytande. Vite och 
hot om avbrytande kan föreläggas terminal-
operatören, terminalrepresentanten eller far-
tygets befälhavare. Bestämmelser om vite 
och hot om avbrytande finns i viteslagen 
(1113/1990).

Har Transport- och  kommunikations-
verket grundad anledning att misstänka att 
fartygets befälhavare försöker undvika iakt-
tagandet av beslutet genom att ta fartyget ur 
trafik i Finland, kan verket förordna att reda-
ren innan fartyget lämnar finsk hamn ska 
ställa en säkerhet som motsvarar vitet. När 
den åtgärd som Transport- och  kommuni-
kationsverket beslutat om blivit vidtagen ska 
säkerheten återställas till redaren.

19 §

Förhindrande eller avbrytande av lastning 
eller lossning av fast bulklast

Trafiksäkerhetsverket ska förhindra eller 
avbryta lastning eller lossning av fast bulk-
last, om verket har fått vetskap om omstän-
digheter enligt vilka det är uppenbart att 
lastningen eller lossningen äventyrar farty-
gets eller besättningens säkerhet. Bestäm-
melserna i denna paragraf begränsar dock 
inte befälhavarens rättigheter och skyldig-
heter att avbryta lastningen eller lossningen 
av fartyget enligt kapitel VI regel 7.7 i bila-
gan till 1974 års SOLAS-konvention.

19 §

Förhindrande eller avbrytande av lastning 
eller lossning av fast bulklast

Transport- och  kommunikationsverket ska 
förhindra eller avbryta lastning eller loss-
ning av fast bulklast, om verket har fått vet-
skap om omständigheter enligt vilka det är 
uppenbart att lastningen eller lossningen 
äventyrar fartygets eller besättningens sä-
kerhet. Bestämmelserna i denna paragraf 
begränsar dock inte befälhavarens rättighet-
er och skyldigheter att avbryta lastningen el-
ler lossningen av fartyget enligt kapitel VI 
regel 7.7 i bilagan till 1974 års SOLAS-
konvention.

RP 61/2018 rd



1070

20 §

Rätt att få information av andra myndighet-
er och av leverantören av fartygstrafikser-

vice

Trafiksäkerhetsverket har trots bestämmel-
serna om sekretess i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet rätt att av andra
myndigheter och av en leverantör av far-
tygstrafikser-vice som avses i lagen om far-
tygstrafik-service få sådan information som 
behövs för övervakningen av att denna lag 
iakt-tas.

20 §

Rätt att få information av andra myndighet-
er och av leverantören av fartygstrafikser-

vice

Transport- och  kommunikationsverket har 
trots bestämmelserna om sekretess i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het rätt att av andra myndigheter och av en 
leverantör av fartygstrafikservice som avses 
i lagen om fartygstrafikservice få sådan in-
formation som behövs för övervakningen av 
att denna lag iakttas.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får Tra-
fiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd 
information som verket har fått i samband 
med skötseln av sina uppgifter enligt denna 
lag till

1) åklagare, polisen, gränsbevakningsvä-
sendet eller tullmyndigheten för förebyg-
gande eller utredande av brott,

2) arbetarskyddsmyndigheterna och miljö-
skyddsmyndigheterna, när den handling som 
skall lämnas ut innehåller information som 
för myndigheten i fråga är relevant för sköt-
seln av dess uppgifter, och till

3) en behörig utländsk myndighet och ett 
internationellt organ för genomförande av 
en skyldighet enligt Europeiska unionens di-
rektiv eller ett för Finland bindande internat-
ionellt avtal.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får 
Transport- och  kommunikationsverket
lämna ut sekretessbelagd information som 
verket har fått i samband med skötseln av 
sina uppgifter enligt denna lag till

1) åklagaren, polisen, Gränsbevaknings-
väsendet eller Tullen för förebyggande eller 
utredning av brott,

2) arbetarskyddsmyndigheterna och miljö-
skyddsmyndigheterna, när den handling som 
ska lämnas ut innehåller information som 
för myndigheten i fråga är relevant för sköt-
seln av dess uppgifter, och till

3) en behörig utländsk myndighet och ett 
internationellt organ för genomförande av 
en skyldighet enligt Europeiska unionens di-
rektiv eller ett för Finland bindande internat-
ionellt avtal.

22 §

Utlämnande av information från bedöm-
ningsorgan

Bedömningsorganen är utan hinder av sek-
retessen enligt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet skyldiga att

1) till andra bedömningsorgan som avses i 
denna lag och till sådana i 10 § 2 mom. av-
sedda organisationer som kan jämställas 
med bedömningsorgan lämna information 

22 §

Utlämnande av information från bedöm-
ningsorgan

Bedömningsorganen är trots sekretessen 
enligt lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet skyldiga att

1) till andra bedömningsorgan som avses i 
denna lag och till sådana i 10 § 2 mom. av-
sedda organisationer som kan jämställas 
med bedömningsorgan lämna information 
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som behövs för bedömningsorganens sam-
arbete, och

2) till Trafiksäkerhetsverket lämna in-
formation som behövs för övervakningen 
enligt denna lag.

som behövs för bedömningsorganens sam-
arbete, och

2) till Transport- och  kommunikations-
verket lämna information som behövs för 
övervakningen enligt denna lag.

23 §

Handräckningsmyndigheter

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårds-myndigheterna samt 
försvarsmakten inom sina respektive områ-
den skyldiga att på begäran ge Trafiksäker-
hetsverket behövlig handräckning.

Om någon försöker förhindra eller störa 
inspektioner eller andra åtgärder enligt 
denna lag, skall polisen ge handräckning för 
övervakningen av att denna lag iakttas.

23 §

Handräckningsmyndigheter

I frågor som avses i denna lag är hamn-, 
tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetar-
skydds- och hälsovårds-myndigheterna samt 
försvarsmakten inom sina respektive områ-
den skyldiga att på begäran ge Transport-
och  kommunikationsverket behövlig 
handräckning.

Om någon försöker förhindra eller störa 
inspektioner eller andra åtgärder enligt 
denna lag, ska polisen ge handräckning för 
övervakningen av att denna lag iakttas.

24 §

Ersättning för kostnader

Bestämmelser om när åtgärder samt bevil-
jande av intyg enligt denna lag ska vara av-
giftsbelagda och om grunderna för avgifter-
na finns i lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992). Om det vid inspekt-
ioner enligt denna lag konstateras sådana 
brister som enligt 19 § i denna lag ålägger 
Trafiksäkerhetsverket att förhindra eller av-
bryta lastningen eller lossningen av fast 
bulklast, ska redaren eller dennes represen-
tant i Finland eller terminaloperatören er-
sätta alla kostnader för ytterligare inspekt-
ioner.

För Trafiksäkerhetsverkets rådgivning och 
allmänna övervakning i samband med till-
lämpningen och iakttagandet av denna lag 
tas ingen avgift ut.

24 §

Ersättning för kostnader

Bestämmelser om när åtgärder samt bevil-
jande av intyg enligt denna lag ska vara av-
giftsbelagda och om grunderna för avgifter-
na finns i lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992). Om det vid inspekt-
ioner enligt denna lag konstateras sådana 
brister som enligt 19 § i denna lag ålägger 
Transport- och  kommunikationsverket att 
förhindra eller avbryta lastningen eller loss-
ningen av fast bulklast, ska redaren eller 
dennes representant i Finland eller terminal-
operatören ersätta alla kostnader för ytterli-
gare inspektioner.

För Transport- och  kommunikations-
verkets rådgivning och allmänna övervak-
ning i samband med tillämpningen och iakt-
tagandet av denna lag tas ingen avgift ut.

25 § 25 §
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Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av ett bedöm-
ningsorgan att inte certifiera en terminalope-
ratörs kvalitetssäkringssystem får begäras på 
det sätt som anges i förvaltningslagen.

Andra beslut som fattats med stöd av 
denna lag och beslut som har meddelats med 
anledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återtagande av ett bedömnings-
organs utnämning får överklagas genom be-
svär på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen. Över andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får besvär anföras endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte 
certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett 
beslut av Trafiksäkerhetsverket som fattats 
med stöd av denna lag ska iakttas oberoende 
av ändringssökande, om inte den myndighet 
där ändring sökts bestämmer något annat.

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av ett bedöm-
ningsorgan att inte certifiera en terminalope-
ratörs kvalitetssäkringssystem får begäras på 
det sätt som anges i förvaltningslagen.

Andra beslut som fattats med stöd av 
denna lag samt beslut som fattats med an-
ledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återtagande av ett bedömnings-
organs utnämning får överklagas genom be-
svär på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden. Över andra be-
slut av förvaltningsdomstolen får besvär an-
föras endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte 
certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett 
beslut av Transport- och  kommunikations-
verket som fattats med stöd av denna lag ska 
iakttas oberoende av ändringssökande, om 
inte den myndighet där ändring sökts be-
stämmer något annat.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————

RP 61/2018 rd



1073

24.

Lag

om ändring av 2 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) 2 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana byggpro-
dukter som inte omfattas av en harmonise-
rad produktstandard och vars tillverkare inte 
har låtit utföra en europeisk teknisk bedöm-
ning enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 om faststäl-
lande av harmoniserade villkor för salufö-
ring av byggprodukter och om upphävande 
av rådets direktiv 89/106/EG, nedan bygg-
produktförordningen.

Denna lag tillämpas på produkter enligt 1 
mom. även när de används vid mark- och 
vattenbyggnad. Lagen tillämpas dock inte på 
byggprodukter som används vid farledshåll-
ning och godkänns av Trafikverket.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana byggpro-
dukter som inte omfattas av en harmonise-
rad produktstandard och vars tillverkare inte 
har låtit utföra en europeisk teknisk bedöm-
ning enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 om faststäl-
lande av harmoniserade villkor för salufö-
ring av byggprodukter och om upphävande 
av rådets direktiv 89/106/EG, nedan bygg-
produktförordningen.

Denna lag tillämpas på produkter enligt 1 
mom. även när de används vid mark- och 
vattenbyggnad. Lagen tillämpas dock inte på 
byggprodukter som används vid farledshåll-
ning och godkänns av Trafikledsverket.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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25.

Lag 

om ändring av 52 a § i lagen om Finansinspektionen192/2017

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 52 a §, sådan den lyder i lag (./.), som föl-

jer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

52 a §

Samarbete och utbyte av information vid 
skötseln av uppgifter enligt direktivet om 

nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen ska samarbeta med 
Kommunikationsverket vid skötseln av upp-
gifter enligt direktivet om nät- och informat-
ionssäkerhet. Finansinspektionen har för 
detta syfte rätt att trots bestämmelserna om 
sekretess lämna ut uppgifter till Kommuni-
kationsverket.

52 a §

Samarbete och utbyte av information vid 
skötseln av uppgifter enligt direktivet om 

nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen ska samarbeta med 
Transport- och  kommunikationsverket vid 
skötseln av uppgifter enligt direktivet om 
nät- och informationssäkerhet. Finansin-
spektionen har för detta syfte rätt att trots 
bestämmelserna om sekretess lämna ut upp-
gifter till Transport- och  kommunikations-
verket.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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26.

Lag

om ändring av 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskatt-

ning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om 
upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 6 § som 
följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter enligt denna lag är 
Energimarknadsverket, Trafiksäkerhetsver-
ket, Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet, Tullen, Skatteförvalt-
ningen och Statens ämbetsverk på Åland 
samt de myndigheter dessa har bemyndigat, 
i enlighet med vad som i annan lagstiftning 
föreskrivs om dessa myndigheters behörig-
het i fråga om beskattning.

Skatteförvaltningen svarar för kontakten 
till Europeiska kommissionen.

6 §

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter enligt denna lag är 
Energimyndigheten, Transport- och  kom-
munikationsverket, Säkerhets- och utveckl-
ingscentret för läkemedelsområdet, Tullen, 
Skatteförvaltningen och Statens ämbetsverk 
på Åland samt de myndigheter dessa har 
bemyndigat, i enlighet med vad som i annan 
lagstiftning föreskrivs om dessa myndighet-
ers behörighet i fråga om beskattning.

Skatteförvaltningen svarar för kontakten 
till Europeiska kommissionen.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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27.

Lag

om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna 
personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017)

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna per-

sonbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) 2, 4 och 
6–12 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Förutsättningar för beviljande av skrot-
ningspremie

Skrotningspremie kan beviljas till en fy-
sisk person som skaffar en ny personbil som 
inte tidigare har genomgått en första regi-
strering, om han eller hon på det sätt som 
anges i 58 § i avfallslagen (646/2011) till 
skrotning har lämnat en sådan personbil vars 
i trafik- och transportregistret antecknade 
ägare han eller hon har varit i minst tolv 
månader utan avbrott före skrotningen, som 
har använts i trafik under det senaste kalen-
deråret och omedelbart före skrotningen och 
som har genomgått en första registrering 
2007 eller tidigare.

Understöd beviljas, om
1) den nya bilen använder antingen högin-

blandad etanol, el eller bränsle som består 
av metan som enda drivkraft eller som den 
ena drivkraften, eller

2) den nya bilens kolidoxidutsläpp, an-
givna i enlighet med kraven för typgodkän-
nande enligt den EU-lagstiftning som gällde 
vid tidpunkten för första registrering, är 
högst 110 gram per kilometer.

Förutsättningar för att understöd ska bevil-
jas är dessutom att

1) den återförsäljare som sålt den nya bi-
len har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i 
avfallslagen för den bil som understöds-

2 §

Förutsättningar för beviljande av skrot-
ningspremie

Skrotningspremie kan beviljas till en fy-
sisk person som skaffar en ny personbil som 
inte tidigare har genomgått en första regi-
strering, om han eller hon på det sätt som 
anges i 58 § i avfallslagen (646/2011) till 
skrotning har lämnat en sådan personbil vars 
i trafik- och transportregistret antecknade 
ägare han eller hon har varit i minst tolv 
månader utan avbrott före skrotningen, som 
har använts i trafik under det senaste kalen-
deråret och omedelbart före skrotningen och 
som har genomgått en första registrering 
2007 eller tidigare.

Understöd beviljas, om
1) den nya bilen använder antingen högin-

blandad etanol, el eller bränsle som består 
av metan som enda drivkraft eller som den 
ena drivkraften, eller

2) den nya bilens koldioxidutsläpp, an-
givna i enlighet med kraven för typgodkän-
nande enligt den EU-lagstiftning som gällde 
vid tidpunkten för första registrering, är 
högst 110 gram per kilometer.

Förutsättningar för att understöd ska bevil-
jas är dessutom att

1) den återförsäljare som sålt den nya bi-
len har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i 
avfallslagen för den bil som understöds-
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tagaren lämnat in för skrotning, av vilket det 
framgår dagen då skrotningsintyget utfärda-
des, registreringstecknet för den skrotnings-
färdiga bilen samt bilens ägare enligt for-
donstrafikregistret och bilens fordonskate-
gori,

2) skrotningsintyget och beställnings-
avtalet för den nya bilen har daterats tidigast 
den 1 januari 2018 och senast den 31 juli 
2018, och

3) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av understödet står till förfo-
gande.

Understöd kan betalas endast en gång för 
en och samma personbil.

tagaren lämnat in för skrotning, av vilket det 
framgår dagen då skrotningsintyget utfärda-
des, registreringstecknet för den skrotnings-
färdiga bilen samt bilens ägare enligt trafik-
och transportregistret och bilens fordonska-
tegori,

2) skrotningsintyget och beställnings-
avtalet för den nya bilen har daterats tidigast 
den 1 januari 2018 och senast den 31 juli 
2018, och

3) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av understödet står till förfo-
gande.

Understöd kan betalas endast en gång för 
en och samma personbil.

4 §

Förutsättningar för beviljande av konverte-
ringsstöd

Konverteringsstöd kan beviljas till en fy-
sisk person som under åren 2018–2021 kon-
verterar en personbil så att den blir gas- eller 
etanoldriven.

Understöd beviljas, om
1) konverteringen till gas- eller etanoldrift 

har gjorts i enlighet med de föreskrifter som 
Trafiksäkerhetsverket med stöd av 7 § i for-
donslagen (1090/2002) har meddelat om 
ändring av bilars och bilsläpvagnars kon-
struktion,

2) det i fordonstrafikregistret antecknas att 
personbilen använder gas som den ena driv-
kraften eller som enda drivkraft, eller

3) det vid en ändringsbesiktning till upp-
gifterna om en bensindriven personbil fogas 
att också höginblandad etanol kan användas 
som drivkraft för bilen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av understödet står till förfo-
gande.

Konverteringsstöd kan betalas endast en 
gång för en och samma bil. En och samma 
person kan beviljas konverteringsstöd högst 
en gång per kalenderår.

4 §

Förutsättningar för beviljande av konverte-
ringsstöd

Konverteringsstöd kan beviljas till en fy-
sisk person som under åren 2018–2021 kon-
verterar en personbil så att den blir gas- eller 
etanoldriven.

Understöd beviljas, om
1) konverteringen till gas- eller etanoldrift 

har gjorts i enlighet med de föreskrifter som 
Transport- och  kommunikationsverket med 
stöd av 7 § i fordonslagen (1090/2002) har 
meddelat om ändring av bilars och bilsläp-
vagnars konstruktion,

2) det i trafik- och transportregistret an-
tecknas att personbilen använder gas som 
den ena drivkraften eller som enda drivkraft, 
eller 

3) det vid en ändringsbesiktning till upp-
gifterna om en bensindriven personbil fogas 
att också höginblandad etanol kan användas 
som drivkraft för bilen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats 
för betalning av understödet står till förfo-
gande.

Konverteringsstöd kan betalas endast en 
gång för en och samma bil. En och samma
person kan beviljas konverteringsstöd högst 
en gång per kalenderår.
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6 §

Understödstagare

Skrotningspremiens mottagare är den fy-
siska person som är ägare eller innehavare 
av den nya personbil som uppfyller förut-
sättningarna i 2 §, och som enligt for-
donstrafikregistret har varit den skrotade bi-
lens ägare. Understödstagaren ska ha varit 
antecknad som ägare av den skrotningsfär-
diga bilen när bilen slutligt avregistreras.

Anskaffningsstödets mottagare är den fy-
siska person som är ägare eller innehavare 
av den nya eldrivna personbil som uppfyller 
förutsättningarna i 3 §, och som köper eller 
långtidshyr den eldrivna bilen enbart för 
eget bruk.

Konverteringsstödets mottagare är ägaren 
eller innehavaren av den personbil som kon-
verteras och som uppfyller förutsättningarna 
i 4 §. Mottagaren av konverteringsstöd ska 
vara en fysisk person, och han eller hon kan 
få understödet endast en gång per kalen-
derår.

6 §

Understödstagare

Skrotningspremiens mottagare är den fy-
siska person som är ägare eller innehavare 
av den nya personbil som uppfyller förut-
sättningarna i 2 §, och som enligt trafik- och 
transportregistret har varit den skrotade bi-
lens ägare. Understödstagaren ska ha varit 
antecknad som ägare av den skrotningsfär-
diga bilen när bilen slutligt avregistreras.

Anskaffningsstödets mottagare är den fy-
siska person som är ägare eller innehavare 
av den nya eldrivna personbil som uppfyller 
förutsättningarna i 3 §, och som köper eller 
långtidshyr den eldrivna bilen enbart för 
eget bruk. 

Konverteringsstödets mottagare är ägaren 
eller innehavaren av den personbil som kon-
verteras och som uppfyller förutsättningarna 
i 4 §. Mottagaren av konverteringsstöd ska 
vara en fysisk person, och han eller hon kan 
få understödet endast en gång per kalen-
derår.

7 §

Betalning av skrotningspremie

Skrotningspremie betalas så att den åter-
försäljare som bedriver bilförsäljning och 
som säljer en ny personbil som uppfyller 
förutsättningarna i 2 § beviljar köparen en 
sänkning av försäljningspriset som motsva-
rar det i 5 § föreskrivna beloppet, om de 
förutsättningar som anges i denna lag är 
uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett 
belopp som motsvarar den prissänkning som 
beviljats köparen.

Trafiksäkerhetsverket ska betala importö-
ren ett belopp som motsvarar den gottgö-
relse som importören betalat till återförsälja-
ren. Till ansökan ska det fogas en specifice-
rad redogörelse om den sålda bil för vars an-
skaffning statsunderstöd har betalats och en 
kopia av det skrotningsintyg som avses i 2 § 
1 mom. 1 punkten. 

7 §

Betalning av skrotningspremie

Skrotningspremie betalas så att den åter-
försäljare som bedriver bilförsäljning och 
som säljer en ny personbil som uppfyller 
förutsättningarna i 2 § beviljar köparen en 
sänkning av försäljningspriset som motsva-
rar det i 5 § föreskrivna beloppet, om de 
förutsättningar som anges i denna lag är 
uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett 
belopp som motsvarar den prissänkning som 
beviljats köparen.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
betala importören ett belopp som motsvarar 
den gottgörelse som importören betalat till 
återförsäljaren. Till ansökan ska det fogas en 
specificerad redogörelse om den sålda bil 
för vars anskaffning statsunderstöd har beta-
lats och en kopia av det skrotningsintyg som 
avses i 2 § 1 mom. 1 punkten.
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8 §

Betalning av anskaffningsstöd till köpare av 
eldrivna bilar

Anskaffningsstöd till en köpare av en el-
driven bil betalas så att den återförsäljare 
som bedriver bilförsäljning och som säljer 
en ny eldriven personbil som uppfyller för-
utsättningarna i 3 § beviljar köparen en 
sänkning av försäljningspriset som motsva-
rar anskaffningsstödet, om de förutsättning-
ar som anges i denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett 
belopp som motsvarar den prissänkning som 
beviljats köparen.

Trafiksäkerhetsverket ska betala importö-
ren ett belopp som motsvarar den gottgö-
relse som importören betalat till återförsälja-
ren. Till ansökan ska det fogas en specifice-
rad redogörelse om den sålda bil för vars an-
skaffning statsunderstöd har betalats. 

8 §

Betalning av anskaffningsstöd till köpare av 
eldrivna bilar

Anskaffningsstöd till en köpare av en el-
driven bil betalas så att den återförsäljare 
som bedriver bilförsäljning och som säljer 
en ny eldriven personbil som uppfyller för-
utsättningarna i 3 § beviljar köparen en 
sänkning av försäljningspriset som motsva-
rar anskaffningsstödet, om de förutsättning-
ar som anges i denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett 
belopp som motsvarar den prissänkning som 
beviljats köparen.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
betala importören ett belopp som motsvarar 
den gottgörelse som importören betalat till 
återförsäljaren. Till ansökan ska det fogas en 
specificerad redogörelse om den sålda bil 
för vars anskaffning statsunderstöd har beta-
lats.

9 §

Betalning av anskaffningsstöd till den som 
långtidshyr en eldriven bil

Anskaffningsstöd till den som långtidshyr 
en eldriven bil betalas så att den tjänsteleve-
rantör som bedriver långtidsuthyrning och 
som hyr ut en ny eldriven personbil som 
uppfyller förutsättningarna i 3 § beviljar den 
som långtidshyr bilen en sänkning av hyran 
som motsvarar anskaffningsstödet, om de 
förutsättningar som anges i denna lag är 
uppfyllda.

Trafiksäkerhetsverket ska betala tjänstele-
verantören ett belopp som motsvarar sänk-
ningen av hyran. Tjänsteleverantören ska 
hos Trafik-säkerhetsverket ansöka om gott-
görelse inom sex månader från det att den 
eldrivna bilen har överlämnats till den som 
hyr bilen. Till ansökan ska det fogas en spe-
cificerad redogörelse om den personbil för 
vars långtidshyrning statsunderstöd har beta-
lats. 

Tjänsteleverantören ska underrätta Trafik-
säkerhetsverket om avtalet om långtidshyr-

9 §

Betalning av anskaffningsstöd till den som 
långtidshyr en eldriven bil

Anskaffningsstöd till den som långtidshyr 
en eldriven bil betalas så att den tjänsteleve-
rantör som bedriver långtidsuthyrning och 
som hyr ut en ny eldriven personbil som 
uppfyller förutsättningarna i 3 § beviljar den 
som långtidshyr bilen en sänkning av hyran 
som motsvarar anskaffningsstödet, om de 
förutsättningar som anges i denna lag är 
uppfyllda.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
betala tjänsteleverantören ett belopp som 
motsvarar sänkningen av hyran. Tjänstele-
verantören ska hos Transport- och  kommu-
nikationsverket ansöka om gottgörelse inom 
sex månader från det att den eldrivna bilen 
har överlämnats till den som hyr bilen. Till 
ansökan ska det fogas en specificerad redo-
görelse om den personbil för vars långtids-
hyrning statsunderstöd har betalats. 

Tjänsteleverantören ska underrätta Trans-
port- och  kommunikationsverket om avtalet 
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ning upphör innan tidsfristen på tre år löper 
ut.

om långtidshyrning upphör innan tidsfristen 
på tre år löper ut.

10 §

Betalning av konverteringsstöd

Konverteringsstöd till ägaren eller inneha-
varen av en bil som konverterats så att den 
är gas- eller etanoldriven betalas av Trafik-
säkerhetsverket. I ansökan ska uppgifter 
lämnas om den använda ändringsserien, om 
den som utfört ändringen och om den god-
kända ändringsbesiktningen.

10 §

Betalning av konverteringsstöd

Konverteringsstöd till ägaren eller inneha-
varen av en bil som konverterats så att den 
är gas- eller etanoldriven betalas av Trans-
port- och  kommunikationsverket. I ansökan 
ska uppgifter lämnas om den använda änd-
ringsserien, om den som utfört ändringen 
och om den godkända ändringsbesiktningen.

11 §

Tillsyn och återkrav

Trafiksäkerhetsverket svarar för beviljande 
och tillsyn av statsunderstöd enligt denna 
lag. Bestämmelser om tillsynsuppgiften och 
granskningsrätten i anslutning till den, om 
utförande av granskningar samt om 
handräckning finns i statsunderstödslagen.

Om de förutsättningar för beviljande av 
statsunderstöd som anges i denna lag inte är 
uppfyllda, kan Trafiksäkerhetsverket av un-
derstödstagaren återkräva ett av verket beta-
lat statsunderstöd helt eller delvis. Innan 
verket fattar beslut om återkrav ska verket 
ge möjlighet att lämna upplysningar inom en 
skälig tid som inte får vara kortare än 14 da-
gar.

11 §

Tillsyn och återkrav

Transport- och  kommunikationsverket
svarar för beviljande och tillsyn av statsun-
derstöd enligt denna lag. Bestämmelser om 
tillsynsuppgiften och granskningsrätten i an-
slutning till den, om utförande av gransk-
ningar samt om handräckning finns i stats-
understödslagen.

Om de förutsättningar för beviljande av 
statsunderstöd som anges i denna lag inte är 
uppfyllda, kan Transport- och  kommunikat-
ionsverket av understödstagaren återkräva 
ett av verket betalat statsunderstöd helt eller 
delvis. Innan verket fattar beslut om åter-
krav ska verket ge möjlighet att lämna upp-
lysningar inom en skälig tid som inte får 
vara kortare än 14 dagar.

12 §

Ändringssökande

En part som med stöd av denna lag har rätt 
att få statsunderstöd får begära omprövning 
hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som 
anges i förvaltningslagen (434/2003), om 
han eller hon inte har betalats statsunderstöd 
i enlighet med denna lag. I det beslut som 
meddelas med anledning av en begäran om 
omprövning får ändring sökas på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut 
får ändring sökas endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 §

Ändringssökande

En part som med stöd av denna lag har rätt 
att få statsunderstöd får begära omprövning 
hos Transport- och  kommunikationsverket
på det sätt som anges i förvaltningslagen 
(434/2003), om han eller hon inte har beta-
lats statsunderstöd i enlighet med denna lag. 
I det beslut som meddelas med anledning av 
en begäran om omprövning får ändring sö-
kas på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden (/). I förvalt-
ningsdomstolens beslut får ändring sökas 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
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Omprövning får dock inte begäras eller 
besvär anföras, om anslag som i statsbudge-
ten reserverats för betalning av understödet 
inte längre står till förfogande.

viljar besvärstillstånd.
Omprövning får dock inte begäras eller 

besvär anföras, om anslag som i statsbudge-
ten reserverats för betalning av understödet 
inte längre står till förfogande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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28.

Lag

om ändring av 19 och 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 19 och 

32 §, 
sådana de lyder, 19 § i lagarna 1181/2013, 729/2014, 765/2015, 1073/2015 och (./.) samt 32 

§ i lag 1181/2013, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande: 

1) till Trafiksäkerhetsverket sådana upp-
gifter i enlighet med IV avd. 2 kap. 2 § och 
V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportser-
vice som är nödvändiga för utförande av 
dess lagstadgade uppdrag,

2) till Nödcentralsverket, för utförande av 
de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen 
om nödcentralsverksamhet (692/2010), upp-
gifter som behövs för att säkerställa förbere-
dande åtgärder eller arbetarskyddet eller för 
att stödja enheten i fråga, med beaktande av 
vad som föreskrivs om begränsning av rät-
ten att få information i 19 § 2 mom. i den la-
gen, samt för registrering i nödcentralsdata-
systemet sådana uppgifter om säkerhet i ar-
betet som avses i 2 § 3 mom. 6 punkten i 
denna lag och som ingår i informationssy-
stemet för polisärenden,

3) till räddningsmyndigheterna för rädd-
ningsverksamhet som avses i 32 § i rädd-
ningslagen (379/2011),

4) till gränsbevakningsväsendet uppgifter 
för upprätthållande av gränssäkerheten och 
för förhindrande, avslöjande, förundersök-
ning och annan undersökning av brott, för 
gränsbevakningsväsendets andra uppdrag 
som motsvarar de uppdrag för vilka uppgif-

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande:

1) till Transport- och  kommunikations-
verket sådana uppgifter i enlighet med IV 
avd. 2 kap. 2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen 
om transportservice som är nödvändiga för 
utförande av dess lagstadgade uppdrag, 

2) till Nödcentralsverket, för utförande av 
de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen 
om nödcentralsverksamhet (692/2010), upp-
gifter som behövs för att säkerställa förbere-
dande åtgärder eller arbetarskyddet eller för 
att stödja enheten i fråga, med beaktande av 
vad som föreskrivs om begränsning av rät-
ten att få information i 19 § 2 mom. i den 
lagen, samt för registrering i nödcentralsda-
tasystemet sådana uppgifter om säkerhet i 
arbetet som avses i 2 § 3 mom. 6 punkten i 
denna lag och som ingår i informationssy-
stemet för polisärenden,

3) till räddningsmyndigheterna för rädd-
ningsverksamhet som avses i 32 § i rädd-
ningslagen (379/2011),

4) till Gränsbevakningsväsendet uppgifter 
för upprätthållande av gränssäkerheten och 
för förhindrande, avslöjande, förundersök-
ning och annan undersökning av brott, för 
Gränsbevakningsväsendets andra uppdrag 
som motsvarar de uppdrag för vilka uppgif-
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terna samlats in och registrerats för samt för 
andra ändamål när det gäller de fall som av-
ses i 16 § 1 mom.,

5) till försvarsmaktens huvudstab för sä-
kerhets- och övervakningsuppgifter och 
brottsutredning enligt lagen om militär di-
sciplin och brottsbekämpning inom för-
svarsmakten (255/2014) samt för i säker-
hetsutredningslagen (726/2014) avsedda sä-
kerhetsutredningar,

6) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning,

7) till Tullen för tullövervakning, förhind-
rande, avslöjande och utredning av tullbrott 
samt för andra ändamål än de som uppgif-
terna samlats in och registrerats för när det 
gäller de fall som avses i 16 § 1 mom. samt 
för stämning och annan delgivning,

8) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare eller över-
vakning av arbete,

9) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för handläggning av ärenden 
som gäller pass eller något annat resedoku-
ment, visum, uppehållstillstånd för arbetsta-
gare, uppehållstillstånd för näringsidkare el-
ler något annat uppehållstillstånd och som 
hör till deras behörighet,

10) till Migrationsverket för behandling 
och avgörande av sådana ärenden avseende 
utlänningar och finskt medborgarskap som 
enligt lag eller förordning hör till Migrat-
ionsverket,

11) till domstolarna för behandling av 
ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, 
patroner eller särskilt farliga projektiler,

12) till domstolarna och Rättsregister-
centralen för uppföljning av efterlysningar, 
till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana 
utlåtanden om förutsättningarna för utdö-
mande av samhällspåföljder som ges till 
domstolarna och som avses i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Brottspå-
följdsmyndigheten, för verkställighet av 
samhällspåföljder, uppföljning av efterlys-
ningar och beslut om besöksförbud som gäl-
ler dömda, placering av personer som dömts 
till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och 
fångar, förhindrande av kriminalitet under 

terna samlats in och registrerats för samt för 
andra ändamål när det gäller de fall som av-
ses i 16 § 1 mom.,

5) till försvarsmaktens huvudstab för sä-
kerhets- och övervakningsuppgifter och 
brottsutredning enligt lagen om militär di-
sciplin och brottsbekämpning inom för-
svarsmakten (255/2014) samt för i säker-
hetsutredningslagen (726/2014) avsedda sä-
kerhetsutredningar, 

6) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning,

7) till Tullen för tullövervakning, förhind-
rande, avslöjande och utredning av tullbrott 
samt för andra ändamål än de som uppgif-
terna samlats in och registrerats för när det 
gäller de fall som avses i 16 § 1 mom. samt 
för stämning och annan delgivning,

8) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare eller över-
vakning av arbete,

9) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för handläggning av ärenden 
som gäller pass eller något annat resedoku-
ment, visum, uppehållstillstånd för arbetsta-
gare, uppehållstillstånd för näringsidkare el-
ler något annat uppehållstillstånd och som 
hör till deras behörighet,

10) till Migrationsverket för behandling 
och avgörande av sådana ärenden avseende 
utlänningar och finskt medborgarskap som 
enligt lag eller förordning hör till Migrat-
ionsverket,

11) till domstolarna för behandling av 
ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, 
patroner eller särskilt farliga projektiler,

12) till domstolarna och Rättsregister-
centralen för uppföljning av efterlysningar, 
till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana 
utlåtanden om förutsättningarna för utdö-
mande av samhällspåföljder som ges till 
domstolarna och som avses i lagen om be-
handling av personuppgifter vid Brottspå-
följdsmyndigheten, för verkställighet av 
samhällspåföljder, uppföljning av efterlys-
ningar och beslut om besöksförbud som gäl-
ler dömda, placering av personer som dömts 
till ovillkorligt fängelsestraff, häktade och 
fångar, förhindrande av kriminalitet under 
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häktningstiden eller fängelsetiden, hand-
läggning av tillståndsärenden som gäller 
verkställigheten av påföljder och övervak-
ning av att tillståndsvillkoren följs, samt till 
justitieförvaltningsmyndigheterna och mi-
litärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för 
utsökningsutredningar eller annan verkstäl-
lighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som fö-
reskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en tjänsteman för fullgörande av de 
uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen 
när tjänstemannen har sådana särskilda po-
lisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i po-
lislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i 
lag 498/2009, eller verkar utomlands och 
sköter uppdrag i egenskap av en av Finland 
utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om 
utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1—3 
mom. och 18 § 1 och 2 mom. i denna lag,

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 
6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för 
stämning till en rättegång för bestämmande 
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän 
för delgivning av stämning behövliga per-
sonuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet 
och uppgifter om anhållna i informationssy-
stemet för polisärenden,

17) till Forststyrelsens jakt- och fiske-
övervakare för jakt- och fiskeövervakning 
som hör till deras behörighet,

18) till kommuner som är väghållare och 
Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för 
främjande av trafiksäkerheten,

19) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG.

20) till magistraten för fullgörande av de 
uppgifter som avses i 38 § i medborgar-
skapslagen (359/2003),

21) till försvarsmakten, Tullen, gränsbe-
vakningsväsendet och fångvårdsmyndighet-

häktningstiden eller fängelsetiden, hand-
läggning av tillståndsärenden som gäller 
verkställigheten av påföljder och övervak-
ning av att tillståndsvillkoren följs, samt till 
justitieförvaltningsmyndigheterna och mi-
litärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för 
utsökningsutredningar eller annan verkstäl-
lighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som fö-
reskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en tjänsteman för fullgörande av de 
uppgifter som anges i 1 kap. 1 § i polislagen 
när tjänstemannen har sådana särskilda po-
lisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i po-
lislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i 
lag 498/2009, eller verkar utomlands och 
sköter uppdrag i egenskap av en av Finland 
utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om 
utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1–3 
mom. och 18 § 1 och 2 mom. i denna lag,

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 
6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för 
stämning till en rättegång för bestämmande 
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän 
för delgivning av stämning behövliga per-
sonuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet 
och uppgifter om anhållna i informationssy-
stemet för polisärenden,

17) till Forststyrelsens jakt- och fiske-
övervakare för jakt- och fiskeövervakning 
som hör till deras behörighet,

18) till kommuner som är väghållare och 
Trafikledsverket uppgifter om trafikolyckor 
för främjande av trafiksäkerheten, 

19) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG,

20) till magistraten för fullgörande av de 
uppgifter som avses i 38 § i medborgar-
skapslagen (359/2003),

21) till försvarsmakten, Tullen, Gränsbe-
vakningsväsendet och fångvårdsmyndighet-
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erna för bedömning av om en hos dessa an-
ställd med rätt att bära skjutvapen i sina 
tjänste- eller arbetsuppdrag är lämplig att 
bära skjutvapen.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda 
fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de 
myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och 
10 punkten i denna paragraf för styrkande 
av identitet och konstaterande av ett doku-
ments äkthet, när det behövs för behandling 
av ärenden som gäller en persons inresa, vis-
telse i landet eller utresa. Den som är berät-
tigad att få uppgifter har rätt att ta fingerav-
tryck av en registrerad och jämföra dem 
med registrerade fingeravtryck. Uppgifter 
som tagits för jämförelsen får användas end-
ast när jämförelsen görs och ska därefter 
förstöras omedelbart.

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet eller Tullen som förord-
nats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys-
eller observationsuppgifter, kan trots sekre-
tessbestämmelserna av den registeransvarige 
av särskilda skäl få teknisk anslutning till 
det informationssystem för misstänkta som 
avses i 4 § samt till register som avses i 6 § 2 
mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjänste-
män vid Brottspåföljdsmyndigheten som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brotts-
analys- eller observationsuppgifter och som 
har sådana särskilda polisbefogenheter som 
föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995), så-
dan paragrafen lyder i lag 498/2009, samt en 
vid utrikesministeriet anställd kontaktperson 
för polisen.

Trots vad som anges i 1 mom. 4 och 7 
punkten får de observationsuppgifter som 
avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de upp-
gifter i det informationssystem för miss-
tänkta som avses i 4 § eller uppgifter i ett 
temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 
punkten inte användas för skötseln av de 
uppdrag som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möj-
ligt förses med information som gör det 
möjligt för mottagaren att bedöma hur kor-
rekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga 
uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter 
lämnats ut i strid med lag, ska detta utan 

erna för bedömning av om en hos dessa an-
ställd med rätt att bära skjutvapen i sina 
tjänste- eller arbetsuppdrag är lämplig att 
bära skjutvapen.

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda 
fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de 
myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och 
10 punkten i denna paragraf för styrkande 
av identitet och konstaterande av ett doku-
ments äkthet, när det behövs för behandling 
av ärenden som gäller en persons inresa, vis-
telse i landet eller utresa. Den som är berät-
tigad att få uppgifter har rätt att ta fingerav-
tryck av en registrerad och jämföra dem 
med registrerade fingeravtryck. Uppgifter 
som tagits för jämförelsen får användas end-
ast när jämförelsen görs och ska därefter 
förstöras omedelbart.

Tjänstemän vid försvarsmakten, Gränsbe-
vakningsväsendet eller Tullen som förord-
nats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys-
eller observationsuppgifter, kan trots sekre-
tessbestämmelserna av den registeransvarige 
av särskilda skäl få teknisk anslutning till 
det informationssystem för misstänkta som 
avses i 4 § samt till register som avses i 6 § 
2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjäns-
temän vid Brottspåföljdsmyndigheten som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brotts-
analys- eller observationsuppgifter och som 
har sådana särskilda polisbefogenheter som 
föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995), så-
dan paragrafen lyder i lag 498/2009, samt en 
vid utrikesministeriet anställd kontaktperson 
för polisen.

Trots vad som anges i 1 mom. 4, 7 och 12 
punkten får de observationsuppgifter som 
avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de upp-
gifter i det informationssystem för miss-
tänkta som avses i 4 § eller uppgifter i ett 
temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 
punkten inte användas för skötseln av de 
uppdrag som avses i 16 § 1 mom.5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möj-
ligt förses med information som gör det 
möjligt för mottagaren att bedöma hur kor-
rekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga 
uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter 
lämnats ut i strid med lag, ska detta utan 
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dröjsmål meddelas mottagaren. dröjsmål meddelas mottagaren.

32 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) författningsrunden för Schengens in-

formationssystem Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1987/2006 om inrät-
tande, drift och användning av andra gene-
rationen av Schengens informationssystem 
(SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssy-
stem (SIS II) samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om 
tillträde till andra generationen av Scheng-
ens informationssystem (SIS II) för de en-
heter i medlemsstaterna som ansvarar för att 
utfärda registreringsbevis för fordon,

2) Schengens informationssystem andra 
generationen av Schengens informations-
system så som det definieras i för-
fattningsgrunden för Schengens informat-
ionssystem (SIS II),

3) det nationella systemet inom Schengens 
informationssystem systemet N.SIS II enligt 
författningsgrunden för Schengens informat-
ionssystem,

4) Schengenstat en stat som använder 
Schengens informationssystem,

5) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 
gränsbevakningsväsendet, Tullen, försvars-
makten, åklagarna, Migrationsverket, Tra-
fiksäkerhetsverket, utrikesministeriet samt 
finländska beskickningar, om utrikesmi-
nisteriet har beviljat en finsk medborgare 
som tjänstgör där behövligt bemyndigande 
att bevilja visum,

6) Sirenekontoret centralkriminalpolisen.

32 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) författningsgrunden för Schengens in-

formationssystem Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 1987/2006 om inrät-
tande, drift och användning av andra gene-
rationen av Schengens informationssystem 
(SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssy-
stem (SIS II) samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 om 
tillträde till andra generationen av Scheng-
ens informationssystem (SIS II) för de en-
heter i medlemsstaterna som ansvarar för att 
utfärda registreringsbevis för fordon,

2) Schengens informationssystem andra 
generationen av Schengens informations-
system så som det definieras i för-
fattningsgrunden för Schengens informat-
ionssystem (SIS II),

3) det nationella systemet inom Schengens 
informationssystem systemet N.SIS II enligt 
författningsgrunden för Schengens informat-
ionssystem,

4) Schengenstat en stat som använder 
Schengens informationssystem,

5) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, Tullen, försvars-
makten, åklagarna, Migrationsverket, 
Transport- och  kommunikationsverket, utri-
kesministeriet samt finländska beskickning-
ar, om utrikesministeriet har beviljat en 
finsk medborgare som tjänstgör där behöv-
ligt bemyndigande att bevilja visum,

6) Sirenekontoret centralkriminalpolisen.
———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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29.

Lag

om ändring av 13 och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevaknings-
väsendet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet 

(579/2005) 28 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1182/2013, och
ändras 13 och 28 §, sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lagarna 479/2010 och 1182/2013 

samt 28 § i lagarna 1182/2013, 751/2014, 938/2016 och (/), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av 
gränsbevakningsmän som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och ob-
servationsuppdrag samt av gränsbevak-
ningsmän i uppdrag som gäller lägesupp-
följning och riskanalys.

Den registeransvarige kan även bevilja po-
lisens, Tullens och försvarsmaktens tjänste-
män som förordnats till kriminalunderrät-
telse-, brottsanalys- eller observationsupp-
drag samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän 
som förordnats till uppdrag enligt lagen om 
sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdata-
registret, i den omfattning som dessa myn-
digheter har rätt att få uppgifter av gränsbe-
vakningsväsendet.

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av 
gränsbevakningsmän som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och ob-
servationsuppdrag samt av gränsbevak-
ningsmän i uppdrag som gäller lägesupp-
följning och riskanalys.

Den registeransvarige kan även bevilja po-
lisens, Tullens och försvarsmaktens tjänste-
män som förordnats till kriminalunderrät-
telse-, brottsanalys- eller observationsupp-
drag samt Transport- och  kommunikations-
verkets tjänstemän som förordnats till upp-
drag enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att 
använda säkerhetsdataregistret, i den om-
fattning som dessa myndigheter har rätt att 
få uppgifter av Gränsbevakningsväsendet.

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter

Trots sekretessbestämmelserna får gräns-
bevakningsväsendet lämna ut behövliga 
uppgifter ur sina personregister genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd en-
ligt följande:

1) till Trafiksäkerhetsverket sådana upp-
gifter i enlighet med IV avd. 2 kap. 2 § och 
V avd. 1 kap. 2 § i lagen om transportser-

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter

Trots sekretessbestämmelserna får Gräns-
bevakningsväsendet lämna ut behövliga 
uppgifter ur sina personregister genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd en-
ligt följande: 

1) till Transport- och kommunikations-
verket sådana uppgifter i enlighet med IV 
avd. 2 kap. 2 § och V avd. 1 kap. 2 § i lagen 
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vice som är nödvändiga för utförande av 
dess lagstadgade uppdrag, 

2) till Nödcentralsverket för utförande av 
de uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen 
om nödcentralsverksamhet (692/2010) upp-
gifter som behövs för säkerställande av för-
beredande åtgärder eller arbetarskyddet eller 
för stödjande av enheten i fråga, med beak-
tande av vad som i den lagen föreskrivs om 
begränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för rädd-
ningsverksamhet,

4) till Trafikverket för övervakning av sjö-
trafiken,

5) till polisen för polisuppdrag som mots-
varar de uppdrag som uppgifterna har sam-
lats in och registrerats för samt för andra än-
damål när det gäller fall som avses i 25 § 1 
mom.,

6) till en myndighet inom försvarsförvalt-
ningen för övervakning av Finlands territo-
rium och tryggande av dess territoriella in-
tegritet,

7) till huvudstaben för förebyggande, av-
slöjande och utredning av brott som avses i 
lagen om militär disciplin och brottsbe-
kämpning inom försvarsmakten, för i säker-
hetsutredningslagen (726/2014) avsedda sä-
kerhetsutredningar och till den som ansvarar 
för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 
punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning,

9) till Tullen för tullövervakning, förhind-
rande, avslöjande och utredning av tullbrott, 
för övervakning av personers inresa och ut-
resa och för genomförande av gränskontroll 
i samband därmed, för stämning och annan 
delgivning samt för andra ändamål än de 
som uppgifterna samlats in och registrerats 
för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 
mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behand-
ling av ärenden som gäller beviljande av 
uppehållstillstånd för arbetstagare eller up-
pehållstillstånd för näringsidkare eller över-
vakning av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för handläggning av ärenden 
som gäller pass eller något annat resedoku-
ment, visum, uppehållstillstånd för arbetsta-

om transportservice som är nödvändiga för 
utförande av dess lagstadgade uppdrag, 
2) till Nödcentralsverket för utförande av de 
uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen om 
nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter 
som behövs för säkerställande av förbere-
dande åtgärder eller arbetarskyddet eller för 
stödjande av enheten i fråga, med beaktande 
av vad som i den lagen föreskrivs om be-
gränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för rädd-
ningsverksamhet,

4) till Trafikledsverket för ledning av sjö-
farten, 

5) till polisen för polisuppdrag som mots-
varar de uppdrag som uppgifterna har sam-
lats in och registrerats för samt för andra än-
damål när det gäller fall som avses i 25 § 1 
mom.,

6) till en myndighet inom försvarsförvalt-
ningen för övervakning av Finlands territo-
rium och tryggande av dess territoriella in-
tegritet,

7) till huvudstaben för förebyggande, av-
slöjande och utredning av brott som avses i 
lagen om militär disciplin och brottsbe-
kämpning inom försvarsmakten, för i säker-
hetsutredningslagen (726/2014) avsedda sä-
kerhetsutredningar och till den som ansvarar 
för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 
punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning,

9) till Tullen för tullövervakning, förhind-
rande, avslöjande och utredning av tullbrott, 
för övervakning av personers inresa och ut-
resa och för genomförande av gränskontroll 
i samband därmed, för stämning och annan 
delgivning samt för andra ändamål än de 
som uppgifterna samlats in och registrerats 
för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 
mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behand-
ling av ärenden som gäller beviljande av 
uppehållstillstånd för arbetstagare eller up-
pehållstillstånd för näringsidkare eller över-
vakning av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för handläggning av ärenden 
som gäller pass eller något annat resedoku-
ment, visum, uppehållstillstånd för arbetsta-
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gare, uppehållstillstånd för näringsidkare el-
ler något annat uppehållstillstånd och som 
hör till deras behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling 
och avgörande av sådana ärenden avseende 
utlänningar och finskt medborgarskap som 
enligt lag eller förordning hör till Migrat-
ionsverket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för 
utsökningsutredningar eller för annan verk-
ställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som fö-
reskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag 
som gäller att förhindra förorening av vatten 
som orsakats av fartyg samt för uppdrag 
som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiske-
övervakare för jakt- och fiskeövervakning 
som hör till deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för före-
byggande av att en smittsam sjukdom som 
utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för före-
byggande av etnisk diskriminering, främ-
jande av goda etniska relationer, tryggande 
av etniska minoriteters och utlänningars 
ställning och rättigheter samt för övervak-
ning av principen om etnisk icke-
diskriminering och rapportering kring män-
niskohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd 
kontaktperson för gränsbevakningsväsendet 
och polisen   i   enlighet   med   det   som   fö-
reskrivs   i 26 § 1—3 mom. och 27 § 1 och 2 
mom.

Den registeransvarige kan trots sekretess-
bestämmelserna genom teknisk anslutning 
ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten 
och Tullen som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- eller observat-
ionsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspå-
följdsmyndigheten som förordnats till kri-
minalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag och som har sådana sär-
skilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § 
polislagen (493/1995), sådan paragrafen ly-
der i lag 498/2009, tillgång till gränsbevak-
ningsväsendets register över personer miss-
tänkta för brott och till säkerhetsdataregist-

gare, uppehållstillstånd för näringsidkare el-
ler något annat uppehållstillstånd och som 
hör till deras behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling 
och avgörande av sådana ärenden avseende 
utlänningar och finskt medborgarskap som 
enligt lag eller förordning hör till Migrat-
ionsverket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för 
utsökningsutredningar eller för annan verk-
ställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som fö-
reskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet 
(439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag 
som gäller att förhindra förorening av vatten 
som orsakats av fartyg samt för uppdrag 
som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiske-
övervakare för jakt- och fiskeövervakning 
som hör till deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för före-
byggande av att en smittsam sjukdom som 
utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för före-
byggande av etnisk diskriminering, främ-
jande av goda etniska relationer, tryggande 
av etniska minoriteters och utlänningars 
ställning och rättigheter samt för övervak-
ning av principen om etnisk icke-
diskriminering och rapportering kring män-
niskohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd 
kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet 
och polisen i enlighet med det som före-
skrivs i 26 § 1–3 mom. och 27 § 1 och 2 
mom.

Den registeransvarige kan trots sekretess-
bestämmelserna genom teknisk anslutning 
ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten 
och Tullen som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- eller observat-
ionsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspå-
följdsmyndigheten som förordnats till kri-
minalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag och som har sådana sär-
skilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 
§ polislagen (493/1995), sådan paragrafen 
lyder i lag 498/2009, tillgång till Gränsbe-
vakningsväsendets register över personer 
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ret. Detsamma gäller en kontaktperson för 
gränsbevakningsväsendet och polisen som 
är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 
punkten får de observationsuppgifter som 
avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i 
det personregister som avses i 11 § inte an-
vändas för skötseln av de uppdrag som av-
ses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möj-
ligt förses med information som gör det 
möjligt för mottagaren att bedöma hur kor-
rekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga 
uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter 
lämnats ut i strid med lag, ska detta utan 
dröjsmål meddelas mottagaren.

misstänkta för brott och till säkerhetsdatare-
gistret. Detsamma gäller en kontaktperson 
för Gränsbevakningsväsendet och polisen 
som är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 
punkten får de observationsuppgifter som 
avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i 
det personregister som avses i 11 § inte an-
vändas för skötseln av de uppdrag som av-
ses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möj-
ligt förses med information som gör det 
möjligt för mottagaren att bedöma hur kor-
rekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga 
uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter 
lämnats ut i strid med lag, ska detta utan 
dröjsmål meddelas mottagaren.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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30.

Lag

om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 18—22, 24—27, 30, 31, 33, 35–53 och 55 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt att bevilja un-
dantag

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl bevilja undantag från kraven i denna 
lag för enskilda vattenfarkoster, om undan-
taget inte försämrar vattenfarkostens säker-
het.

4 §

Transport- och  kommunikationsverkets
rätt att bevilja undantag

Transport- och  kommunikationsverket
kan av särskilda skäl bevilja undantag från 
kraven i denna lag för enskilda vattenfarkos-
ter, om undantaget inte försämrar vattenfar-
kostens säkerhet.

6 §

Krav i fråga om produkter

En produkt får tillhandahållas på mark-
naden eller tas i bruk endast om den inte 
äventyrar människors säkerhet och hälsa el-
ler medför fara för egendom eller miljön när 
den är korrekt underhållen och används för 
avsett ändamål.

En produkt som ska tillhandahållas på 
marknaden eller tas i bruk ska uppfylla de 
väsentliga krav som anges i bilaga I till di-
rektivet om fritidsbåtar i fråga om konstrukt-
ion och byggande av produkten, avgasut-
släpp från motorerna samt bullernivåer.

En delvis färdigställd vattenfarkost får 
tillhandahållas på marknaden, om tillverka-
ren eller importören lämnar en försäkran om 
att farkosten är avsedd att färdigställas av 
någon annan.

Utrustning som är försedd med CE-
märkning och en sådan skriftlig EU-
försäkran om överensstämmelse som avses i 
direktivet om fritidsbåtar får tillhandahållas 
på marknaden eller tas i bruk, om den är av-
sedd att monteras på en vattenfarkost.

6 §

Krav i fråga om produkter

En produkt får tillhandahållas på mark-
naden eller tas i bruk endast om den inte 
äventyrar människors säkerhet och hälsa el-
ler medför fara för egendom eller miljön när 
den är korrekt underhållen och används för 
avsett ändamål.

En produkt som ska tillhandahållas på 
marknaden eller tas i bruk ska uppfylla de 
väsentliga krav som anges i bilaga I till di-
rektivet om fritidsbåtar i fråga om konstrukt-
ion och byggande av produkten, avgasut-
släpp från motorerna samt bullernivåer.

En delvis färdigställd vattenfarkost får 
tillhandahållas på marknaden, om tillverka-
ren eller importören lämnar en försäkran om 
att farkosten är avsedd att färdigställas av 
någon annan.

Utrustning som är försedd med CE-
märkning och en sådan skriftlig EU-
försäkran om överensstämmelse som avses i 
direktivet om fritidsbåtar får tillhandahållas 
på marknaden eller tas i bruk, om den är av-
sedd att monteras på en vattenfarkost.
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En produkt anses uppfylla kraven i denna 
lag och i bestämmelser som har utfärdats el-
ler föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den, om produkten överensstämmer med 
de harmoniserade standarder som gäller den 
eller med de delar av dem till vilka hänvis-
ningar har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Även om en produkt inte uppfyller kraven 
i denna lag, får produkten förevisas på ut-
ställningar, mässor, förevisningar och i 
andra motsvarande situationer, om den som 
förevisar produkten samtidigt klart meddelar 
att produkten inte är förenlig med denna lag 
och att den inte får tillhandahållas eller tas i 
bruk förrän den uppfyller kraven i denna 
lag.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om de väsentliga krav som avses 
i 2 mom., den försäkran som avses i 3 mom. 
samt den EU-försäkran om överensstäm-
melse som avses i 4 mom.

En produkt anses uppfylla kraven i denna 
lag och i bestämmelser som har utfärdats el-
ler föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den, om produkten överensstämmer med 
de harmoniserade standarder som gäller den 
eller med de delar av dem till vilka hänvis-
ningar har publicerats i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Även om en produkt inte uppfyller kraven 
i denna lag, får produkten förevisas på ut-
ställningar, mässor, förevisningar och i 
andra motsvarande situationer, om den som 
förevisar produkten samtidigt klart meddelar 
att produkten inte är förenlig med denna lag 
och att den inte får tillhandahållas eller tas i 
bruk förrän den uppfyller kraven i denna 
lag.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om de väsent-
liga krav som avses i 2 mom., den försäkran 
som avses i 3 mom. samt den EU-försäkran 
om överensstämmelse som avses i 4 mom.

7 §

Bedömning av överensstämmelse

Innan en produkt släpps ut på marknaden 
ska den genomgå en lämplig bedömning av 
överensstämmelse för att säkerställa att den 
uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den.

Om det är fråga om en bedömning av fär-
digbyggd produkt, ska följande personer se 
till att produktens överensstämmelse med 
kraven bedöms:

1) privatimportören före ibruktagandet av 
en produkt, om tillverkaren inte har gjort en 
bedömning av produkten,

2) en fysisk eller juridisk person som 
släpper ut en motor som har genomgått om-
fattande motorändringar eller en vattenfar-
kost som har genomgått en omfattande om-
byggnad på marknaden eller tar i bruk en 
sådan, eller som ändrar användningsända-
målet för en vattenfarkost som tidigare inte 
har hört till denna lags tillämpningsområde 
så att produkten börjar höra till tillämp-
ningsområdet; bedömningen ska då göras 
innan produkten tas i bruk eller släpps ut på 
marknaden,

3) en fysisk eller juridisk person som 

7 §

Bedömning av överensstämmelse

Innan en produkt släpps ut på marknaden 
ska den genomgå en lämplig bedömning av 
överensstämmelse för att säkerställa att den 
uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den.

Om det är fråga om en bedömning av fär-
digbyggd produkt, ska följande personer se 
till att produktens överensstämmelse med
kraven bedöms:

1) privatimportören före ibruktagandet av 
en produkt, om tillverkaren inte har gjort en 
bedömning av produkten,

2) en fysisk eller juridisk person som 
släpper ut en motor som har genomgått om-
fattande motorändringar eller en vattenfar-
kost som har genomgått en omfattande om-
byggnad på marknaden eller tar i bruk en 
sådan, eller som ändrar användningsända-
målet för en vattenfarkost som tidigare inte 
har hört till denna lags tillämpningsområde 
så att produkten börjar höra till tillämp-
ningsområdet; bedömningen ska då göras 
innan produkten tas i bruk eller släpps ut på 
marknaden,

3) en fysisk eller juridisk person som 
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släpper ut en vattenfarkost som har byggts 
för eget bruk på marknaden innan den tids-
frist på fem år som anges i 3 § 1 mom. 7 
punkten har förflutit; bedömningen ska då 
göras innan produkten släpps ut på mark-
naden.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de förfaranden som ska iakt-
tas vid bedömning av överensstämmelse i 
enlighet med Europeiska unionens rättsak-
ter.

släpper ut en vattenfarkost som har byggts 
för eget bruk på marknaden innan den tids-
frist på fem år som anges i 3 § 1 mom. 7 
punkten har förflutit; bedömningen ska då 
göras innan produkten släpps ut på mark-
naden.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de förfa-
randen som ska iakttas vid bedömning av 
överensstämmelse i enlighet med Europe-
iska unionens rättsakter.

9 §

Dokument som åtföljer produkter samt 
språket i dokumenten

När följande produkter tillhandahålls på 
marknaden eller tas i bruk ska de åtföljas av 
en EU-försäkran om överensstämmelse som 
visar att produkten överensstämmer med 
kraven:

1) vattenfarkoster,
2) utrustning, när den släpps ut på mark-

naden separat och är avsedd att fästas på en 
vattenfarkost,

3) motorer, och
4) en motor som har ändrats för att instal-

leras i en vattenfarkost.
En delvis färdigställd vattenfarkost ska åt-

följas av en försäkran från tillverkaren eller 
importören av delvis färdigställda vattenfar-
koster.

Varje produkt ska åtföljas av en instrukt-
ionsbok för ägaren som innehåller instrukt-
ioner och säkerhetsinformation som gäller 
produkten.

De dokument som avses i denna paragraf 
ska finnas tillgängliga åtminstone på finska 
och svenska, och språket ska vara begripligt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de dokument som avses i 
denna paragraf.

9 §

Dokument som åtföljer produkter samt 
språket i dokumenten

När följande produkter tillhandahålls på 
marknaden eller tas i bruk ska de åtföljas av 
en EU-försäkran om överensstämmelse som 
visar att produkten överensstämmer med 
kraven:

1) vattenfarkoster,
2) utrustning, när den släpps ut på mark-

naden separat och är avsedd att fästas på en 
vattenfarkost, 

3) motorer, och
4) en motor som har ändrats för att instal-

leras i en vattenfarkost.
En delvis färdigställd vattenfarkost ska åt-

följas av en försäkran från tillverkaren eller 
importören av delvis färdigställda vattenfar-
koster.

Varje produkt ska åtföljas av en instrukt-
ionsbok för ägaren som innehåller instrukt-
ioner och säkerhetsinformation som gäller 
produkten.

De dokument som avses i denna paragraf 
ska finnas tillgängliga åtminstone på finska 
och svenska, och språket ska vara begripligt. 

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de doku-
ment som avses i denna paragraf.

10 §

Tillverkarens skyldighet att säkerställa att 
en produkt överensstämmer med kraven och 
att upprätta dokumentation som gäller pro-

dukten

Tillverkaren ska säkerställa att en produkt 

10 §

Tillverkarens skyldighet att säkerställa att 
en produkt överensstämmer med kraven och 
att upprätta dokumentation som gäller pro-

dukten

Tillverkaren ska säkerställa att en produkt 
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som släpps ut på marknaden har konstrue-
rats och tillverkats i enlighet med de väsent-
liga krav som anges i bilaga I till direktivet 
om fritidsbåtar.

Tillverkaren ska se till att produkten ge-
nomgår en lämplig bedömning av överens-
stämmelse. Vid bedömningen ska enligt be-
hov användas ett i 27 § avsett anmält organ. 
När det har visats att produkten överens-
stämmer med kraven ska tillverkaren upp-
rätta en i 9 § 1 mom. avsedd EU-försäkran 
om överensstämmelse och förse produkten 
med CE-märkning i enlighet med 8 §.

Tillverkaren ska upprätta teknisk doku-
mentation av vilken framgår att produkten 
överensstämmer med kraven och bevara 
dokumentationen och en kopia av EU-
försäkran om överensstämmelse i tio år från
det att produkten har släppts ut på mark-
naden. Tillverkaren ska se till att produkten 
åtföljs av en i 9 § avsedd instruktionsbok.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om den tekniska dokumentation 
som avses i 3 mom.

som släpps ut på marknaden har konstrue-
rats och tillverkats i enlighet med de väsent-
liga krav som anges i bilaga I till direktivet 
om fritidsbåtar.

Tillverkaren ska se till att produkten ge-
nomgår en lämplig bedömning av överens-
stämmelse. Vid bedömningen ska enligt be-
hov användas ett i 27 § avsett anmält organ. 
När det har visats att produkten överens-
stämmer med kraven ska tillverkaren upp-
rätta en i 9 § 1 mom. avsedd EU-försäkran 
om överensstämmelse och förse produkten 
med CE-märkning i enlighet med 8 §.

Tillverkaren ska upprätta teknisk doku-
mentation av vilken framgår att produkten 
överensstämmer med kraven och bevara 
dokumentationen och en kopia av EU-
försäkran om överensstämmelse i tio år från 
det att produkten har släppts ut på mark-
naden. Tillverkaren ska se till att produkten 
åtföljs av en i 9 § avsedd instruktionsbok.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om den tek-
niska dokumentation som avses i 3 mom.

12 §

Tillverkarens skyldighet att prova produkter

Tillverkaren ska prova produkter som till-
handahålls på marknaden, när bedömningen 
av överensstämmelsen så kräver, eller på 
begäran av Trafiksäkerhetsverket när verket 
anser att provning behövs för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet.

Tillverkaren ska undersöka produkter som 
inte överensstämmer med kraven, klagomål 
som gäller produkter och återkallelser av 
produkter och vid behov föra bok över dem 
samt informera distributörerna om denna 
tillsyn och om de åtgärder som den föranlett.

12 §

Tillverkarens skyldighet att prova produkter

Tillverkaren ska prova produkter som till-
handahålls på marknaden, när bedömningen 
av överensstämmelsen så kräver, eller på 
begäran av Transport- och  kommunikat-
ionsverket när verket anser att provning be-
hövs för att skydda konsumenternas hälsa 
och säkerhet.

Tillverkaren ska undersöka produkter som 
inte överensstämmer med kraven, klagomål 
som gäller produkter och återkallelser av 
produkter och vid behov föra bok över dem 
samt informera distributörerna om denna 
tillsyn och om de åtgärder som den föranlett.

14 §

Tillverkarens skyldighet att vidta korrige-
rande åtgärder, informera om risker och 

samarbeta med myndigheterna

Om tillverkaren har skäl att misstänka att 
en produkt som denne har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med kraven 

14 §

Tillverkarens skyldighet att vidta korrige-
rande åtgärder, informera om risker och 

samarbeta med myndigheterna

Om tillverkaren har skäl att misstänka att 
en produkt som denne har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med kraven 

RP 61/2018 rd



1095

i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, ska tillverkaren utan 
dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska 
bli överensstämmande med kraven eller för 
att dra tillbaka den från marknaden eller vid 
behov återkalla produkten.

Om tillverkaren får kännedom om eller ut-
ifrån de uppgifter som tillverkaren förfogar 
över och med stöd av sin yrkesskicklighet 
borde kunna sluta sig till att en produkt kan 
medföra fara, ska tillverkaren utan dröjsmål 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om saken 
och samtidigt lämna detaljerade uppgifter 
om den bristande överensstämmelsen och de 
åtgärder som tillverkaren redan har vidtagit 
med tanke på faran.

Tillverkaren ska på motiverad begäran av 
Trafiksäkerhetsverket ge verket alla uppgif-
ter och dokument som behövs för att visa att 
en produkt överensstämmer med kraven. 
Uppgifterna ska ges på finska eller svenska 
eller på något annat språk som Trafiksäker-
hetsverket godkänner. Tillverkaren ska på 
begäran av Trafiksäkerhetsverket samarbeta 
med verket för att undanröja risker med 
produkter som tillverkaren har släppt ut på 
marknaden.

i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, ska tillverkaren utan 
dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska 
bli överensstämmande med kraven eller för 
att dra tillbaka den från marknaden eller vid 
behov återkalla produkten.

Om tillverkaren får kännedom om eller ut-
ifrån de uppgifter som tillverkaren förfogar 
över och med stöd av sin yrkesskicklighet 
borde kunna sluta sig till att en produkt kan 
medföra fara, ska tillverkaren utan dröjsmål 
underrätta Transport- och  kommunikations-
verket om saken och samtidigt lämna detal-
jerade uppgifter om den bristande överens-
stämmelsen och de åtgärder som tillverkaren 
redan har vidtagit med tanke på faran.

Tillverkaren ska på motiverad begäran av 
Transport- och  kommunikationsverket ge 
verket alla uppgifter och dokument som be-
hövs för att visa att en produkt överens-
stämmer med kraven. Uppgifterna ska ges 
på finska eller svenska eller på något annat 
språk som Transport- och  kommunikations-
verket godkänner. Tillverkaren ska på begä-
ran av Transport- och  kommunikationsver-
ket samarbeta med verket för att undanröja 
risker med produkter som tillverkaren har 
släppt ut på marknaden.

15 §

Auktoriserad representant

Tillverkaren får genom en skriftlig full-
makt utse en representant för sig.

En auktoriserad representant ska utföra de 
uppgifter som tillverkaren bemyndigat re-
presentanten att utföra. Representanten kan i 
fullmakten åtminstone bemyndigas att

1) i tio år från det att produkten har släppts 
ut på marknaden bevara den kopia av EU-
försäkran om överensstämmelse och den 
tekniska dokumentationen för att kunna 
uppvisa denna för den myndighet som an-
svarar för tillsynen av denna lag,

2) på motiverad begäran av Trafiksäker-
hetsverket lämna alla uppgifter och doku-
ment som behövs för att visa att en produkt 
överensstämmer med kraven, och

3) på begäran av Trafiksäkerhetsverket

15 §

Auktoriserad representant

Tillverkaren får genom en skriftlig full-
makt utse en representant för sig.

En auktoriserad representant ska utföra de 
uppgifter som tillverkaren bemyndigat re-
presentanten att utföra. Representanten kan i 
fullmakten åtminstone bemyndigas att

1) i tio år från det att produkten har 
släppts ut på marknaden bevara den kopia 
av EU-försäkran om överensstämmelse och 
den tekniska dokumentationen för att kunna 
uppvisa denna för den myndighet som an-
svarar för tillsynen av denna lag,

2) på motiverad begäran av Transport-
och  kommunikationsverket lämna alla upp-
gifter och dokument som behövs för att visa 
att en produkt överensstämmer med kraven, 
och

3) på begäran av Transport- och  kommu-
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samarbeta med verket i åtgärder vars syfte är 
att undanröja risker med produkter som om-
fattas av representantens fullmakt. 

En auktoriserad representant får inte ges i 
uppgift att i enlighet med 10 § 1 mom. sä-
kerställa att en produkt överensstämmer 
med kraven och upprätta teknisk doku-
mentation i anknytning till det.

nikationsverket samarbeta med verket i åt-
gärder vars syfte är att undanröja risker med 
produkter som omfattas av representantens 
fullmakt.

En auktoriserad representant får inte ges i 
uppgift att i enlighet med 10 § 1 mom. sä-
kerställa att en produkt överensstämmer 
med kraven och upprätta teknisk doku-
mentation i anknytning till det.

16 §

Importörens skyldighet att försäkra sig om 
att en produkt överensstämmer med kraven 
och upprätta dokumentation samt skyldighet 

att informera om brister

En importör får endast släppa ut produkter 
som överensstämmer med kraven på mark-
naden. Innan en produkt släpps ut på mark-
naden ska importören säkerställa att tillver-
karen har utfört en adekvat bedömning av 
överensstämmelse och upprättat teknisk 
dokumentation. Dessutom ska importören 
säkerställa att produkten är försedd med CE-
märkning, att produkten åtföljs av en EU-
försäkran om överensstämmelse och en in-
struktionsbok och att produkten är försedd 
med de märkningar som avses i 13 § och 
som gör att produkten kan spåras.

Om importören har skäl att misstänka att 
en produkt inte överensstämmer med kraven 
i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, får importören inte 
släppa ut produkten på marknaden förrän 
den överensstämmer med kraven. Om pro-
dukten kan medföra fara, ska importören 
underrätta tillverkaren och Trafiksäkerhets-
verket om detta.

Importören ska dessutom säkerställa att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar produktens överensstämmelse 
med kraven under den tid som importören 
har ansvar för produkten.

16 §

Importörens skyldighet att försäkra sig om 
att en produkt överensstämmer med kraven 
och upprätta dokumentation samt skyldighet 

att informera om brister

En importör får endast släppa ut produkter 
som överensstämmer med kraven på mark-
naden. Innan en produkt släpps ut på mark-
naden ska importören säkerställa att tillver-
karen har utfört en adekvat bedömning av 
överensstämmelse och upprättat teknisk 
dokumentation. Dessutom ska importören 
säkerställa att produkten är försedd med CE-
märkning, att produkten åtföljs av en EU-
försäkran om överensstämmelse och en in-
struktionsbok och att produkten är försedd 
med de märkningar som avses i 13 § och 
som gör att produkten kan spåras.

Om importören har skäl att misstänka att 
en produkt inte överensstämmer med kraven 
i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, får importören inte 
släppa ut produkten på marknaden förrän 
den överensstämmer med kraven. Om pro-
dukten kan medföra fara, ska importören 
underrätta tillverkaren samt Transport- och  
kommunikationsverket om detta.

Importören ska dessutom säkerställa att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar produktens överensstämmelse 
med kraven under den tid som importören 
har ansvar för produkten.

18 § 18 §
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Importörens skyldighet att prova produkter

Importören ska prova produkter som till-
handahålls på marknaden, när Trafiksäker-
hetsverket begär provning för att det anser 
att provning behövs för att skydda konsu-
menternas hälsa och säkerhet.

Importören ska undersöka produkter som 
inte överensstämmer med kraven, klagomål 
som gäller produkter och återkallelser av 
produkter och vid behov föra bok över dem 
samt informera distributörerna om denna 
tillsyn och om åtgärder som den föranlett.

Importörens skyldighet att prova produkter

Importören ska prova produkter som till-
handahålls på marknaden, när Transport-
och  kommunikationsverket begär provning 
för att det anser att provning behövs för att 
skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.

Importören ska undersöka produkter som 
inte överensstämmer med kraven, klagomål 
som gäller produkter och återkallelser av 
produkter och vid behov föra bok över dem 
samt informera distributörerna om denna 
tillsyn och om åtgärder som den föranlett.

19 §

Importörens skyldighet att vidta korrige-
rande åtgärder, informera om risker och 

samarbeta med myndigheterna

Om importören har skäl att misstänka att 
en produkt som denne har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med kraven 
i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, ska importören utan 
dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska 
bli överensstämmande med kraven, för att 
dra tillbaka den från marknaden eller för att 
vid behov återkalla produkten.

Om importören får kännedom om eller uti-
från de uppgifter som importören förfogar 
över och med stöd av sin yrkesskicklighet 
borde kunna sluta sig till att en produkt kan 
medföra fara, ska importören utan dröjsmål 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om saken 
och samtidigt lämna detaljerade uppgifter 
om den bristande överensstämmelsen och de 
åtgärder som importören redan har vidtagit 
med tanke på faran.

Importören ska på motiverad begäran av 
Trafiksäkerhetsverket ge verket alla uppgif-
ter och dokument som behövs för att visa att 
en produkt överensstämmer med kraven. 
Uppgifterna ska ges på finska eller svenska 
eller på något annat språk som Trafiksäker-
hetsverket godkänner. Importören ska på 
begäran samarbeta med Trafiksäkerhetsver-
ket för att undanröja risker med produkter 
som importören har släppt ut på marknaden.

19 §

Importörens skyldighet att vidta korrige-
rande åtgärder, informera om risker och 

samarbeta med myndigheterna

Om importören har skäl att misstänka att 
en produkt som denne har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med kraven 
i denna lag eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den, ska importören utan 
dröjsmål vidta åtgärder för att produkten ska 
bli överensstämmande med kraven, för att 
dra tillbaka den från marknaden eller för att 
vid behov återkalla produkten.

Om importören får kännedom om eller uti-
från de uppgifter som importören förfogar 
över och med stöd av sin yrkesskicklighet 
borde kunna sluta sig till att en produkt kan 
medföra fara, ska importören utan dröjsmål 
underrätta Transport- och  kommunikations-
verket om saken och samtidigt lämna detal-
jerade uppgifter om den bristande överens-
stämmelsen och de åtgärder som importören 
redan har vidtagit med tanke på faran.

Importören ska på motiverad begäran av 
Transport- och  kommunikationsverket ge 
verket alla uppgifter och dokument som be-
hövs för att visa att en produkt överens-
stämmer med kraven. Uppgifterna ska ges 
på finska eller svenska eller på något annat 
språk som Transport- och  kommunikations-
verket godkänner. Importören ska på begä-
ran samarbeta med Transport- och  kommu-
nikationsverket för att undanröja risker med
produkter som importören har släppt ut på 
marknaden.
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20 §

Importörens skyldighet att bevara doku-
mentation

Importören ska i tio år från det att en pro-
dukt har släppts ut på marknaden bevara en 
kopia av EU-försäkran om överensstäm-
melse och den tekniska dokumentationen så 
att Trafiksäkerhetsverket har tillgång till 
dem.

20 §

Importörens skyldighet att bevara doku-
mentation

Importören ska i tio år från det att en pro-
dukt har släppts ut på marknaden bevara en 
kopia av EU-försäkran om överensstäm-
melse och den tekniska dokumentationen så 
att Transport- och  kommunikationsverket
har tillgång till dem.

21 §

Distributörens skyldigheter vid tillhandahål-
lande av en produkt på marknaden

När en distributör tillhandahåller en pro-
dukt på marknaden ska distributören vara 
omsorgsfull och beakta kraven i denna lag 
på tillbörligt sätt.

Innan en produkt tillhandahålls på mark-
naden ska distributören kontrollera att pro-
dukten är försedd med CE-märkning och att 
produkten åtföljs av en EU-försäkran om 
överensstämmelse och en instruktionsbok. 
Distributören ska också kontrollera att pro-
dukten är försedd med de märkningar som 
avses i 12 och 17 § och som gör att produk-
ten kan spåras.

Om en distributör har skäl att misstänka 
att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna lag, får distributören inte till-
handahålla produkten på marknaden förrän 
den överensstämmer med kraven. Om pro-
dukten kan medföra fara, ska distributören 
underrätta tillverkaren eller importören och 
Trafiksäkerhetsverket om saken.

Distributören ska dessutom säkerställa att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar produktens överensstämmelse 
med kraven under den tid som distributören 
har ansvar för produkten.

21 §

Distributörens skyldigheter vid tillhandahål-
lande av en produkt på marknaden

När en distributör tillhandahåller en pro-
dukt på marknaden ska distributören vara 
omsorgsfull och beakta kraven i denna lag 
på tillbörligt sätt.

Innan en produkt tillhandahålls på mark-
naden ska distributören kontrollera att pro-
dukten är försedd med CE-märkning och att
produkten åtföljs av en EU-försäkran om 
överensstämmelse och en instruktionsbok. 
Distributören ska också kontrollera att pro-
dukten är försedd med de märkningar som 
avses i 12 och 17 § och som gör att produk-
ten kan spåras.

Om en distributör har skäl att misstänka 
att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna lag, får distributören inte till-
handahålla produkten på marknaden förrän 
den överensstämmer med kraven. Om pro-
dukten kan medföra fara, ska distributören 
underrätta tillverkaren eller importören och 
Transport- och  kommunikationsverket om 
saken.

Distributören ska dessutom säkerställa att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar produktens överensstämmelse 
med kraven under den tid som distributören 
har ansvar för produkten.

22 §

Distributörens skyldighet att försäkra sig 

22 §

Distributörens skyldighet att försäkra sig 
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om korrigerande åtgärder, informera om 
risker och samarbeta med myndigheterna

Om distributören har skäl att misstänka att 
en produkt som distributören tillhandahåller 
på marknaden inte överensstämmer med 
kraven i denna lag, ska distributören för-
säkra sig om att det vidtas behövliga åtgär-
der för att få produkten att överensstämma 
med kraven, för att dra tillbaka den från 
marknaden eller vid behov återkalla produk-
ten.

Om distributören får kännedom om eller 
utifrån de uppgifter som distributören förfo-
gar över och med stöd av sin yrkesskicklig-
het borde kunna sluta sig till att en produkt 
kan medföra fara, ska distributören utan 
dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket
om saken och samtidigt lämna detaljerade 
uppgifter om den bristande överensstämmel-
sen och de åtgärder som har vidtagits.

Distributören ska på motiverad begäran av 
Trafiksäkerhetsverket ge verket alla uppgif-
ter och dokument som behövs för att visa att 
en produkt överensstämmer med kraven. 
Distributören ska på begäran samarbeta med 
Trafiksäkerhetsverket för att undanröja ris-
ker med produkter som distributören har 
tillhandahållit på marknaden.

om korrigerande åtgärder, informera om 
risker och samarbeta med myndigheterna

Om distributören har skäl att misstänka att 
en produkt som distributören tillhandahåller 
på marknaden inte överensstämmer med 
kraven i denna lag, ska distributören för-
säkra sig om att det vidtas behövliga åtgär-
der för att få produkten att överensstämma 
med kraven, för att dra tillbaka den från 
marknaden eller vid behov återkalla produk-
ten.

Om distributören får kännedom om eller 
utifrån de uppgifter som distributören förfo-
gar över och med stöd av sin yrkesskicklig-
het borde kunna sluta sig till att en produkt 
kan medföra fara, ska distributören utan 
dröjsmål underrätta Transport- och  kom-
munikationsverket om saken och samtidigt 
lämna detaljerade upp-gifter om den bris-
tande överensstämmelsen och de åtgärder 
som har vidtagits.

Distributören ska på motiverad begäran av 
Transport- och  kommunikationsverket ge 
verket alla uppgifter och dokument som be-
hövs för att visa att en produkt överens-
stämmer med kraven. Distributören ska på 
begäran samarbeta med Transport- och  
kommunikationsverket för att undanröja ris-
ker med produkter som distributören har 
tillhandahållit på marknaden.

24 §

En privatimportörs skyldigheter före ibruk-
tagandet av en produkt

Om tillverkaren inte tar ansvar för att en 
produkt överensstämmer med kraven i 
denna lag, ska privatimportören före ibruk-
tagandet av produkten säkerställa att den är 
konstruerad och tillverkad i enlighet med de 
väsentliga kraven.

Privatimportören ansvarar för att det görs 
en bedömning av produktens överensstäm-
melse med kraven, att det upprättas en EU-
försäkran om överensstämmelse för produk-
ten och att produkten förses med CE-
märkning. Privatimportören ska säkerställa 
att produkten förses med namn och adress 
till det anmälda organ som har bedömt pro-
duktens överensstämmelse med kraven.

24 §

En privatimportörs skyldigheter före ibruk-
tagandet av en produkt

Om tillverkaren inte tar ansvar för att en 
produkt överensstämmer med kraven i 
denna lag, ska privatimportören före ibruk-
tagandet av produkten säkerställa att den är 
konstruerad och tillverkad i enlighet med de 
väsentliga kraven. 

Privatimportören ansvarar för att det görs 
en bedömning av produktens överensstäm-
melse med kraven, att det upprättas en EU-
försäkran om överensstämmelse för produk-
ten och att produkten förses med CE-
märkning. Privatimportören ska säkerställa 
att produkten förses med namn och adress 
till det anmälda organ som har bedömt pro-
duktens överensstämmelse med kraven.
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Om den tekniska dokumentation som 
krävs inte fås från tillverkaren, ska privat-
importören se till att den upprättas med 
hjälp av lämplig expertis. En privatimportör 
ska i tio års tid bevara den tekniska doku-
mentationen och en kopia av EU-försäkran 
om överensstämmelse så att Trafiksäker-
hetsverket har tillgång till dem. Privatimpor-
tören ska på motiverad begäran av Trafiksä-
kerhetsverket ge verket alla uppgifter och 
dokument som behövs för att visa att en 
produkt överensstämmer med kraven. Upp-
gifterna ska ges på finska eller svenska eller 
på något annat språk som myndigheten god-
känner. Privatimportören ska på begäran 
samarbeta med Trafiksäkerhetsverket för att 
undanröja risker med den importerade pro-
dukten.

Om den tekniska dokumentation som 
krävs inte fås från tillverkaren, ska privat-
importören se till att den upprättas med 
hjälp av lämplig expertis. En privatimportör 
ska i tio års tid bevara den tekniska doku-
mentationen och en kopia av EU-försäkran 
om överensstämmelse så att Transport- och  
kommunikationsverket har tillgång till dem. 
Privatimportören ska på motiverad begäran 
av Transport- och  kommunikationsverket ge 
verket alla uppgifter och dokument som be-
hövs för att visa att en produkt överens-
stämmer med kraven. Uppgifterna ska ges 
på finska eller svenska eller på något annat 
språk som myndigheten godkänner. Privat-
importören ska på begäran samarbeta med 
Transport- och  kommunikationsverket för 
att undanröja risker med den importerade 
produkten.

25 §

Uppgifter om verksamhetsutövare som har 
levererat produkter

En verksamhetsutövare ska på begäran ge 
Trafiksäkerhetsverket uppgifter om de verk-
samhetsutövare som har levererat produkter 
till verksamhetsutövaren och som denne har 
levererat produkter till.

En verksamhetsutövare ska bevara de 
uppgifter som avses i 1 mom. i tio år från 
det att produkten har levererats till verksam-
hetsutövaren eller verksamhetsutövaren har 
levererat produkten.

En privatimportör ska på begäran visa 
Trafiksäkerhetsverket uppgifter om den 
verksamhetsutövare som har levererat en 
produkt till privatimportören. Privatimportö-
ren ska bevara uppgifterna i fråga i tio år 
från det att produkten har levererats till pri-
vatimportören.

25 §

Uppgifter om verksamhetsutövare som har 
levererat produkter

En verksamhetsutövare ska på begäran ge 
Transport- och  kommunikationsverket upp-
gifter om de verksamhetsutövare som har 
levererat produkter till verksamhetsutövaren 
och som denne har levererat produkter till.

En verksamhetsutövare ska bevara de 
uppgifter som avses i 1 mom. i tio år från 
det att produkten har levererats till verksam-
hetsutövaren eller verksamhetsutövaren har 
levererat produkten.

En privatimportör ska på begäran visa 
Transport- och  kommunikationsverket upp-
gifter om den verksamhetsutövare som har 
levererat en produkt till privatimportören. 
Privatimportören ska bevara uppgifterna i 
fråga i tio år från det att produkten har leve-
rerats till privatimportören.

26 §

Uppgifter som ska lämnas till konsumenter-

26 §

Uppgifter som ska lämnas till konsumenter-
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na

En verksamhetsutövare ska i sin mark-
nadsföring lämna konsumenter och personer 
som kan jämställas med konsumenter de 
uppgifter som behövs för att dessa ska 
kunna bedöma de faror som är förenade med 
produkten. Verksamhetsutövaren ska också 
försäkra sig om att uppgifterna ges i begrip-
lig form. Trafiksäkerhetsverket kan kräva att 
en verksamhetsutövare på ett lämpligt sätt 
förser konsumenterna med bruksanvisning-
ar, instruktioner, varningar och andra upp-
gifter som behövs med tanke på avvärjande 
eller förebyggande av faror som är förenade 
med en produkt.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i och utformning-
en av de uppgifter som avses i 1 mom.

na

En verksamhetsutövare ska i sin mark-
nadsföring lämna konsumenter och personer 
som kan jämställas med konsumenter de 
uppgifter som behövs för att dessa ska 
kunna bedöma de faror som är förenade med 
produkten. Verksamhetsutövaren ska också 
försäkra sig om att uppgifterna ges i begrip-
lig form. Transport- och  kommunikations-
verket kan kräva att en verksamhetsutövare 
på ett lämpligt sätt förser konsumenterna 
med bruksanvisningar, instruktioner, var-
ningar och andra uppgifter som behövs med 
tanke på avvärjande eller förebyggande av 
faror som är förenade med en produkt.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
och utformningen av de uppgifter som avses 
i 1 mom.

27 §

Beslut att utse anmälda organ

Trafiksäkerhetsverket utser på ansökan de 
organ som har rätt att verka som anmälda 
organ vid bedömning av överensstämmelse. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som ska bifogas 
ansökan.

I beslutet att utse ett anmält organ definie-
ras det anmälda organets behörighetsområde 
och fastställs arrangemang för tillsynen av 
organet samt uppställs vid behov sådana 
andra krav, begränsningar och villkor i fråga 
om organets verksamhet som säkerställer att 
uppgifterna utförs på behörigt sätt. Ett an-
mält organ kan utses för en bestämd tid eller 
tills vidare.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna inom Europeiska unionen 
och Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet om de anmälda organ som verket har 
utsett och om senare betydande ändringar 
som gäller organen. Ett anmält organ får 
vara verksamt som ett anmält organ i enlig-
het med denna lag, om Europeiska kom-
missionen och Europeiska unionens med-

27 §

Beslut att utse anmälda organ

Transport- och  kommunikationsverket ut-
ser på ansökan de organ som har rätt att vara 
verksamma som anmälda organ vid bedöm-
ning av överensstämmelse. Transport- och  
kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som ska fogas 
till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda 
organets kompetensområde, fastställs ar-
rangemangen för tillsynen över organet samt 
uppställs vid behov andra krav, begräns-
ningar och villkor som gäller organets verk-
samhet och som säkerställer att uppgifterna 
utförs på behörigt sätt. Ett anmält organ kan 
utses för viss tid eller tills vidare.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska kommissionen och 
övriga medlemsstater inom Europeiska un-
ionen och Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet om de anmälda organ som det 
har utsett och om senare betydande ändring-
ar som gäller organen. Ett anmält organ får 
vara verksamt som anmält organ i enlighet 
med denna lag, om Europeiska kommission-
en och Europeiska unionens medlemsstater 
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lemsstater inte reser invändningar mot an-
mälan om att utse organet. Tidsfristen för 
invändningar är två veckor från det att an-
mälan har lämnats, om ett ackrediteringsint-
yg har bifogats anmälan. Om det inte finns 
något ackrediteringsintyg, är tidsfristen för 
resande av invändningar två månader. Tra-
fiksäkerhetsverket ska dessutom underrätta 
Europeiska kommissionen om de utvärde-
rings- och tillsynsförfaranden som gäller de 
anmälda organen och om eventuella änd-
ringar i dessa uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska in-
nehålla uppgifter om vilka bedömningar av 
överensstämmelse det anmälda organet utför 
och dess bedömningsmoduler, vilka produk-
ter det anmälda organet bedömer samt ett in-
tyg över organets kompetens. Om det an-
mälda organet inte har ett ackrediteringsint-
yg som utfärdats av ett nationellt ackredite-
ringsorgan, ska till anmälan bifogas behöv-
liga skriftliga bevis utifrån vilka det an-
mälda organets kompetens och tillsyn kan 
verifieras.

inte reser invändningar mot anmälan om att 
utse organet. Tidsfristen för invändningar är 
två veckor från det att anmälan har lämnats, 
om anmälan åtföljs av ett ackrediteringsint-
yg. Om det inte finns något ackreditering-
sintyg, är tidsfristen för resande av invänd-
ningar två månader. Transport- och  kom-
munikationsverket ska dessutom underrätta 
Europeiska kommissionen om de utvärde-
rings- och tillsynsförfaranden som gäller de 
anmälda organen och om eventuella änd-
ringar i dessa uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska in-
nehålla uppgifter om vilka bedömningar av 
överensstämmelse det anmälda organet utför 
och dess bedömningsmoduler, vilka produk-
ter det anmälda organet bedömer samt ett in-
tyg över organets kompetens. Om det an-
mälda organet inte har ett ackrediteringsint-
yg som utfärdats av ett nationellt ackredite-
ringsorgan, ska till anmälan fogas behövliga 
skriftliga bevis utifrån vilka det anmälda or-
ganets kompetens och tillsyn kan verifieras.

30 §

Anmälda organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säker-
ställa att de produkter som organet bedömer 
uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den. Ett anmält organ ska 
över bedömning utfärda relevanta intyg över 
överensstämmelse och EU-typintyg.

En bedömning av överensstämmelse ska 
utföras så att den är proportionerlig och or-
sakar så lite olägenhet som möjligt för verk-
samhetsutövaren eller privatimportören. Det 
anmälda organet ska vara tillräckligt om-
sorgsfullt vid bedömningen av produktens 
överensstämmelse med kraven.

Om ett anmält organ anser att en produkt 
inte överensstämmer med kraven, ska det 
kräva att tillverkaren eller privatimportören 
utför behövliga korrigerande åtgärder. Or-
ganet får i ett sådant fall inte utfärda ett in-
tyg över överensstämmelse.

Om det anmälda organet i samband med 
verksamhet som sker efter det att intyget har 
utfärdats anser att produkten inte längre 
överensstämmer med kraven, ska det kräva 

30 §

Anmälda organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säker-
ställa att de produkter som organet bedömer 
uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den. Ett anmält organ ska 
över bedömning utfärda relevanta intyg över 
överensstämmelse och EU-typintyg.

En bedömning av överensstämmelse ska 
utföras så att den är proportionerlig och or-
sakar så lite olägenhet som möjligt för verk-
samhetsutövaren eller privatimportören. Det 
anmälda organet ska vara tillräckligt om-
sorgsfullt vid bedömningen av produktens 
överensstämmelse med kraven.

Om ett anmält organ anser att en produkt 
inte överensstämmer med kraven, ska det 
kräva att tillverkaren eller privatimportören 
utför behövliga korrigerande åtgärder. Or-
ganet får i ett sådant fall inte utfärda ett in-
tyg över överensstämmelse.

Om det anmälda organet i samband med 
verksamhet som sker efter det att intyget har 
utfärdats anser att produkten inte längre 
överensstämmer med kraven, ska det kräva 
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att tillverkaren utför korrigerande åtgärder 
och vid behov återkalla intyget tillfälligt el-
ler tills vidare. Om inga korrigerande åtgär-
der utförs eller om de inte har den effekt 
som krävs, ska det anmälda organet enligt 
behov begränsa intyget eller återkalla det 
tills vidare.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om anmälda organs uppgifter 
och de dokument som ett anmält organ ut-
färdar i samband med bedömningen av en 
färdigbyggd produkt.

att tillverkaren utför korrigerande åtgärder 
och vid behov återkalla intyget tillfälligt el-
ler tills vidare. Om inga korrigerande åtgär-
der utförs eller om de inte har den effekt 
som krävs, ska det anmälda organet enligt 
behov begränsa intyget eller återkalla det 
tills vidare.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om anmälda 
organs uppgifter och de dokument som ett 
anmält organ utfärdar i samband med be-
dömningen av en färdigbyggd produkt.

31 §

Dotterbolag och underleverantörer till ett 
anmält organ

Ett anmält organ kan lägga ut delåtgärder 
inom utförandet av de uppgifter som avses i 
30 § på en underleverantör eller ett dotterbo-
lag, om underleverantören eller dotterbola-
get uppfyller minimikriterierna enligt 28 § 
för att bli utsett till anmält organ och om 
underleverantören eller dotterbolaget utför 
uppgifterna i enlighet med de krav som 
anges i denna lag eller med stöd av den. Om 
åtgärder läggs ut på en underleverantör eller 
ett dotterbolag, ska det avtalas om saken 
med kunden. Det anmälda organet ansvarar 
för åtgärder som det lägger ut på en under-
leverantör eller ett dotterbolag.

Det anmälda organet ska se till att Trafik-
säkerhetsverket har tillgång till de dokument 
som gäller underleverantörens eller dotter-
bolagets kompetens och de bedömningsupp-
gifter som organet har lagt ut på dem.

31 §

Dotterbolag och underleverantörer till ett 
anmält organ

Ett anmält organ kan lägga ut delåtgärder 
inom utförandet av de uppgifter som avses i 
30 § på en underleverantör eller ett dotterbo-
lag, om underleverantören eller dotterbola-
get uppfyller minimikriterierna enligt 28 § 
för att bli utsett till anmält organ och om 
underleverantören eller dotterbolaget utför 
uppgifterna i enlighet med de krav som 
anges i denna lag eller med stöd av den. Om 
åtgärder läggs ut på en underleverantör eller 
ett dotterbolag, ska det avtalas om saken 
med kunden. Det anmälda organet ansvarar 
för åtgärder som det lägger ut på en under-
leverantör eller ett dotterbolag.

Det anmälda organet ska se till att Trans-
port- och  kommunikationsverket har till-
gång till de dokument som gäller underleve-
rantörens eller dotterbolagets kompetens och 
de bedömningsuppgifter som organet har 
lagt ut på dem.

33 §

Anmälda organs skyldighet att lämna upp-
gifter

Ett anmält organ ska trots bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) under-
rätta Trafiksäkerhetsverket om

1) avslag, begränsning eller återkallande 

33 §

Anmälda organs skyldighet att lämna upp-
gifter

Ett anmält organ ska trots bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) under-
rätta Transport- och kommunikations-verket
om

1) avslag, begränsning eller återkallande 
av intyg tillfälligt eller tills vidare,

2) omständigheter som inverkar på till-
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av intyg tillfälligt eller tills vidare,
2) omständigheter som inverkar på till-

lämpningsområdet och villkoren för det an-
mälda organets verksamhet för bedömning 
av överensstämmelse,

3) begäran om uppgifter i fråga om be-
dömningen av överensstämmelse som det 
har fått av den tillsynsmyndighet som ansva-
rar för tillsynen över att denna lag iakttas, 
samt om

4) annat sådant som är behövligt med 
tanke på tillsynen enligt denna lag.

Dessutom ska det anmälda organet på be-
gäran av Trafiksäkerhetsverket underrätta 
verket om de åtgärder för bedömning av 
överensstämmelse som har gjorts inom det 
anmälda organets ansvarsområde och even-
tuellt andra utförda åtgärder, inklusive grän-
söverskridande åtgärder och underentrepre-
nad.

Ett anmält organ ska till andra anmälda 
organ som utför likadana bedömningar av 
överensstämmelse som gäller samma pro-
dukter lämna uppgifter om negativa resultat 
av bedömningarna och på begäran också om 
positiva resultat. Ett anmält organ ska till 
andra anmälda organ som avses i denna lag 
och anmälda organ som utsetts av en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
lämna sådana uppgifter som behövs för or-
ganens samarbete.

lämpningsområdet och villkoren för det an-
mälda organets verksamhet för bedömning 
av överensstämmelse,

3) begäran om uppgifter i fråga om be-
dömningen av överensstämmelse som det 
har fått av den tillsynsmyndighet som ansva-
rar för tillsynen över att denna lag iakttas, 
samt om

4) annat sådant som är behövligt med 
tanke på tillsynen enligt denna lag.

Dessutom ska det anmälda organet på be-
gäran av Transport- och kommunikations-
verket underrätta verket om de åtgärder för 
bedömning av överensstämmelse som har 
gjorts inom det anmälda organets ansvars-
område och eventuellt andra utförda åtgär-
der, inklusive gränsöverskridande åtgärder 
och underentreprenad.

Ett anmält organ ska till andra anmälda 
organ som utför likadana bedömningar av 
överensstämmelse som gäller samma pro-
dukter lämna uppgifter om negativa resultat 
av bedömningarna och på begäran också om 
positiva resultat. Ett anmält organ ska till 
andra anmälda organ som avses i denna lag 
och anmälda organ som utsetts av en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbets-området 
lämna sådana uppgifter som behövs för or-
ganens samarbete.

35 §

Tillsyn över anmälda organ och återkal-
lande av beslut att utse ett anmält organ

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
de anmälda organens verksamhet. Trafiksä-
kerhetsverket har rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna få för utförandet av sitt till-
synsuppdrag behövliga uppgifter om orga-
nens förvaltning och ekonomi, om persona-
lens tekniska kompetens och om bedöm-
ningar som organen har utfört samt om be-
dömningsförfaranden i enlighet med denna 
lag och om de intyg över överensstämmelse 
och de EU-typintyg som organen har utfär-
dat.

35 §

Tillsyn över anmälda organ och återkal-
lande av beslut att utse ett anmält organ

Transport- och  kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över de anmälda organens verk-
samhet. Transport- och  kommunikations-
verket har rätt att trots sekretessbestämmel-
serna få för utförandet av sitt tillsynsupp-
drag behövliga uppgifter om organens för-
valtning och ekonomi, om personalens tek-
niska kompetens och om bedömningar som 
organen har utfört samt om bedömningsför-
faranden i enlighet med denna lag och om 
de intyg över överensstämmelse och de EU-
typintyg som organen har utfärdat.

Ett anmält organ ska underrätta Transport-
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Ett anmält organ ska underrätta Trafiksä-
kerhetsverket om sådana förändringar i 
verksamheten som kan påverka förutsätt-
ningarna för organets verksamhet.

Trafiksäkerhetsverket kan begränsa ett or-
gans verksamhet eller återkalla sitt beslut att 
utse ett anmält organ för viss tid eller tills 
vidare, om det anmälda organet inte längre 
uppfyller kraven i 28 § eller om organet på 
ett väsentligt sätt handlar i strid med denna 
lag eller de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna inom Europeiska unionen 
och Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet om återkallande av beslut att utse an-
mälda organ.

och  kommunikationsverket om sådana för-
ändringar i verksamheten som kan påverka 
förutsättningarna för organets verksamhet.

Transport- och  kommunikationsverket
kan begränsa ett organs verksamhet eller 
återkalla sitt beslut att utse ett anmält organ 
för viss tid eller tills vidare, om det anmälda 
organet inte längre uppfyller kraven i 28 § 
eller om organet på ett väsentligt sätt hand-
lar i strid med denna lag eller de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet om återkallande av beslut att 
utse anmälda organ.

36 §

Marknadstillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket övervakar att pro-
dukter som släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden eller tas i bruk uppfyller vad 
som föreskrivs i denna lag och med stöd av 
den.

Bestämmelser om marknadstillsyn och 
yttre gränskontroll i fråga om produkterna 
finns dessutom i förordningen om ackredite-
ring och marknadskontroll.

36 §

Marknadstillsynsmyndigheter

Transport- och  kommunikationsverket
övervakar att produkter som släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk 
uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och 
med stöd av den.

Bestämmelser om marknadstillsyn och 
yttre gränskontroll i fråga om produkterna 
finns dessutom i förordningen om ackredite-
ring och marknadskontroll.

37 §

Rätt till information

Trafiksäkerhetsverket har rätt att av verk-
samhetsutövare, privatimportörer och övriga 
som skyldigheterna i denna lag gäller få 
uppgifter som är nödvändiga för utövande 
av tillsynen.

Rätten att få uppgifter gäller också sådana 
uppgifter som är nödvändiga för utförande 
av uppgifter enligt denna lag och som an-
nars skulle vara sekretessbelagda på grund
av att de gäller privat affärsverksamhet eller 
yrkesutövning eller en enskild persons eko-
nomiska ställning eller hälsotillstånd.

37 §

Rätt till information

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att av verksamhetsutövare, privat-
importörer och övriga som skyldigheterna i 
denna lag gäller få uppgifter som är nöd-
vändiga för utövande av tillsynen.

Rätten att få uppgifter gäller också sådana 
uppgifter som är nödvändiga för utförande 
av uppgifter enligt denna lag och som an-
nars skulle vara sekretessbelagda på grund 
av att de gäller privat affärsverksamhet eller 
yrkesutövning eller en enskild persons eko-
nomiska ställning eller hälsotillstånd.

38 § 38 §
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Inspektionsrätt

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få till-
träde till ett område eller till en lokal eller 
något annat utrymme, om detta behövs med 
tanke på den övervakning som avses i denna 
lag, och att där utföra inspektioner och vidta 
andra åtgärder som övervakningen kräver. 
Inspektionsrätten utsträcker sig dock inte till 
utrymmen som används för boende av per-
manent natur. Vid inspektionen ska 39 § i 
förvaltningslagen iakttas.

Inspektionsrätt

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att få tillträde till ett område eller till en 
lokal eller något annat utrymme, om detta 
behövs med tanke på den övervakning som 
avses i denna lag, och att där utföra inspekt-
ioner och vidta andra åtgärder som övervak-
ningen kräver. Inspektionsrätten utsträcker 
sig dock inte till utrymmen som används för 
boende av permanent natur. Vid inspektion-
en ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

39 §

Rätt att ta produkter för undersökning och 
provning

Trafiksäkerhetsverket har rätt att ta pro-
dukter för undersökning och provning, om 
det behövs med tanke på tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

Om en verksamhetsutövare eller privatim-
portör kräver det, ska en produkt som tagits 
för undersökning och provning och som har 
skadats repareras eller, om det inte är möj-
ligt, ersättas enligt gängse pris, om det inte 
framgår att produkten strider mot vad som 
föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Om en produkt inte uppfyller vad som fö-
reskrivs i denna lag eller med stöd av den, 
kan Trafiksäkerhetsverket ålägga verksam-
hetsutövaren eller privatimportören att er-
sätta de nödvändiga och behövliga kostna-
derna för anskaffning, undersökning och 
provning. De kostnader som ska ersättas ska 
dock stå i rimlig proportion till tillsynsåt-
gärderna och förseelsens art.

Tagandet för undersökning och provning 
får dock inte utsträckas till utrymmen som 
används för boende av permanent natur. Vid 
inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen 
iakttas.

39 §

Rätt att ta produkter för undersökning och 
provning

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att ta produkter för undersökning och 
provning, om det behövs med tanke på till-
synen över efterlevnaden av denna lag eller 
de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den.

Om en verksamhetsutövare eller privatim-
portör kräver det, ska en produkt som tagits 
för undersökning och provning och som har 
skadats repareras eller, om det inte är möj-
ligt, ersättas enligt gängse pris, om det inte 
framgår att produkten strider mot vad som 
föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Om en produkt inte uppfyller vad som fö-
reskrivs i denna lag eller med stöd av den, 
kan Transport- och kommunikationsverket
ålägga verksamhetsutövaren eller privatim-
portören att ersätta de nödvändiga och be-
hövliga kostnaderna för anskaffning, under-
sökning och provning. De kostnader som 
ska ersättas ska dock stå i rimlig proportion 
till tillsynsåtgärderna och förseelsens art.

Tagandet för undersökning och provning 
får dock inte utsträckas till utrymmen som 
används för boende av permanent natur. Vid 
inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen 
iakttas.

40 §

Anlitande av utomstående sakkunniga

Trafiksäkerhetsverket kan vid undersök-

40 §

Anlitande av utomstående sakkunniga

Transport- och  kommunikationsverket
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ningar och provningar som avses i 39 § samt 
vid riskbedömning anlita utomstående sak-
kunniga. En sakkunnig ska ha den sakkun-
skap och kompetens som behövs för uppgif-
terna i fråga. En utomstående sakkunnig ska 
vid behov inför Trafiksäkerhetsverket visa 
sin kompetens och påvisa att de tillämpade 
undersöknings- och provningsmetoderna är 
tillförlitliga.

På en utomstående sakkunnig tillämpas 
vad som i 34 § föreskrivs om iakttagande av 
allmänna förvaltningslagar och om straff-
rättsligt tjänsteansvar och skadeståndsan-
svar.

kan vid undersökningar och provningar som 
avses i 39 § samt vid riskbedömning anlita 
utomstående sakkunniga. En sakkunnig ska 
ha den sakkunskap och kompetens som be-
hövs för uppgifterna i fråga. En utomstående 
sakkunnig ska vid behov inför Transport-
och  kommunikationsverket visa sin kompe-
tens och påvisa att de tillämpade undersök-
nings- och provningsmetoderna är tillförlit-
liga.

På en utomstående sakkunnig tillämpas 
vad som i 34 § föreskrivs om iakttagande av 
allmänna förvaltningslagar och om straff-
rättsligt tjänsteansvar och skadeståndsan-
svar.

41 §

Åläggande att korrigera brist

Om Trafiksäkerhetsverket vid tillsynen 
konstaterar att en produkt, de dokument som 
gäller den eller de uppgifter som ges om den 
inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag 
eller med stöd av den, kan verket ålägga en 
verksamhetsutövare att inom utsatt tid vidta 
åtgärder för att få en produkt som släppts ut 
på marknaden, dokument som gäller pro-
dukten eller uppgifter som ges om den att 
överensstämma med kraven. Verksamhets-
utövaren ska säkerställa att behövliga åtgär-
der genomförs på alla produkter som verk-
samhetsutövaren tillhandahåller på mark-
naden i övriga medlemsstater i Europeiska 
unionen eller inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.

Om det är fråga om en vattenfarkost som 
en privatimportör har importerat för eget 
bruk, ska Trafiksäkerhetsverket utan dröjs-
mål meddela denne vilka åtgärder som ska 
genomföras för att produkten ska överens-
stämma med kraven. Verket kan ålägga en 
privatimportör att åtgärda bristande överens-
stämmelse med kraven innan en produkt tas 
i bruk, om produkten inte överensstämmer 
med kraven.

Åtgärder och tidsfrister som Trafiksäker-
hetsverket ålägger med stöd av denna para-
graf ska stå i rätt proportion till den fara som 
produkten medför. Verket ska meddela det 
behöriga anmälda organet om allvarliga 
brister som har upptäckts.

41 §

Åläggande att korrigera brist

Om Transport- och  kommunikations-
verket vid tillsynen konstaterar att en pro-
dukt, de dokument som gäller den eller de 
uppgifter som ges om den inte uppfyller vad 
som föreskrivs i denna lag eller med stöd av 
den, kan verket ålägga en verksamhetsutö-
vare att inom utsatt tid vidta åtgärder för att 
få en produkt som släppts ut på marknaden, 
dokument som gäller produkten eller upp-
gifter som ges om den att överensstämma 
med kraven. Verksamhetsutövaren ska sä-
kerställa att behövliga åtgärder genomförs 
på alla produkter som verksamhetsutövaren 
tillhandahåller på marknaden i övriga med-
lemsstater i Europeiska unionen eller inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det är fråga om en vattenfarkost som 
en privatimportör har importerat för eget 
bruk, ska Transport- och kommunikations-
verket utan dröjsmål meddela denne vilka 
åtgärder som ska genomföras för att produk-
ten ska överensstämma med kraven. Verket 
kan ålägga en privatimportör att åtgärda 
bristande överensstämmelse med kraven in-
nan en produkt tas i bruk, om produkten inte 
överensstämmer med kraven.

Åtgärder och tidsfrister som Transport-
och  kommunikationsverket ålägger med 
stöd av denna paragraf ska stå i rätt proport-
ion till den fara som produkten medför. 
Verket ska meddela det behöriga anmälda 
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organet om allvarliga brister som har upp-
täckts.

42 §

Åläggande om åtgärder för avvärjande eller 
minskning av fara

Om den fara för människors säkerhet eller 
hälsa, för egendom eller för miljön som är 
förenad med en produkt på ett effektivt sätt 
kan avvärjas eller farans omfattning avse-
värt minskas genom korrigerings-, rättelse-
eller informationsåtgärder, kan Trafiksäker-
hetsverket ålägga verksamhetsutövaren eller 
privatimportören att vidta sådana åtgärder 
inom utsatt tid och på det sätt som verket 
bestämmer. 

Trafiksäkerhetsverket kan också bestämma 
att en försummad åtgärd vidtas på den för-
sumliges bekostnad.

42 §

Åläggande om åtgärder för avvärjande eller 
minskning av fara

Om den fara för människors säkerhet eller 
hälsa, för egendom eller för miljön som är 
förenad med en produkt på ett effektivt sätt 
kan avvärjas eller farans omfattning avse-
värt minskas genom korrigerings-, rättelse-
eller informationsåtgärder, kan Transport-
och  kommunikationsverket ålägga verksam-
hetsutövaren eller privatimportören att vidta 
sådana åtgärder inom utsatt tid och på det 
sätt som verket bestämmer.

Transport- och  kommunikationsverket
kan också bestämma att en försummad åt-
gärd vidtas på den försumliges bekostnad.

43 §

Förbud mot tillverkning, import, tillhanda-
hållande på marknaden, utsläppande på 

marknaden och ibruktagande

Om en produkt är farlig för människors 
säkerhet eller hälsa, för egendom eller för 
miljön och faran inte på något annat sätt går 
att förhindra, kan Trafiksäkerhetsverket för-
bjuda verksamhetsutövaren att tillverka eller 
importera produkten, tillhandahålla eller 
släppa ut den på marknaden eller ta den i 
bruk. Verket kan samtidigt ålägga verksam-
hetsutövaren att effektivt och omedelbart 
från marknaden dra tillbaka de farliga pro-
dukterna eller de produkter som inte stäm-
mer överens med bestämmelserna.

Verksamhetsutövaren är skyldig att för 
Trafiksäkerhetsverket inom den tid som ver-
ket utsatt lägga fram en utredning om hur 
utövaren har verkställt det åläggande att dra 
tillbaka produkterna från marknaden som 
förenats med förbudet enligt denna paragraf. 
Verksamhetsutövaren ska dessutom säker-
ställa att de behövliga åtgärderna genomförs 
på alla produkter som verksamhetsutövaren 
tillhandahåller på marknaden i övriga med-
lemsstater i Europeiska unionen eller inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

43 §

Förbud mot tillverkning, import, tillhanda-
hållande på marknaden, utsläppande på 

marknaden och ibruktagande

Om en produkt är farlig för människors 
säkerhet eller hälsa, för egendom eller för 
miljön och faran inte på något annat sätt går 
att förhindra, kan Transport- och  kommuni-
kationsverket förbjuda verksam-
hetsutövaren att tillverka eller importera 
produkten, tillhandahålla eller släppa ut den 
på marknaden eller ta den i bruk. Verket kan 
samtidigt ålägga verksamhetsutövaren att ef-
fektivt och omedelbart från marknaden dra 
tillbaka de farliga produkterna eller de pro-
dukter som inte stämmer överens med be-
stämmelserna.

Verksamhetsutövaren är skyldig att för 
Transport- och  kommunikationsverket inom 
den tid som verket utsatt lägga fram en ut-
redning om hur utövaren har verkställt det 
åläggande att dra tillbaka produkterna från
marknaden som förenats med förbudet en-
ligt denna paragraf. Verksamhetsutövaren 
ska dessutom säkerställa att de behövliga åt-
gärderna genomförs på alla produkter som 
verksamhetsutövaren tillhandahåller på 
marknaden i övriga medlemsstater i Europe-
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Om en privatimportör inte vidtar de åtgär-
der som avses i 41 § 2 mom., kan Trafiksä-
kerhetsverket förbjuda användning eller 
ibruktagande av produkten.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta det 
behöriga anmälda organet om allvarliga 
brister som har upptäckts.

Trafiksäkerhetsverket återkallar förbudet, 
när ärendet har fått ett slutligt avgörande el-
ler när verket får en tillräcklig försäkran om 
att de omständigheter som föranlett förbudet 
har åtgärdats eller fått en lösning.

iska unionen eller inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet.

Om en privatimportör inte vidtar de åtgär-
der som avses i 41 § 2 mom., kan Trans-
port- och  kommunikationsverket förbjuda 
användning eller ibruktagande av produkten.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
meddela det behöriga anmälda organet om 
allvarliga brister som har upptäckts.

Transport- och  kommunikationsverket
återkallar förbudet, när ärendet har fått ett 
slutligt avgörande eller när verket får en till-
räcklig försäkran om att de omständigheter 
som föranlett förbudet har åtgärdats eller fått 
en lösning.

44 §

Temporärt förbud

Om det är uppenbart att en produkt medför 
fara för människors säkerhet eller hälsa, för 
egendom eller för miljön och faran inte på 
något annat sätt går att förhindra, eller om
verksamhetsutövaren eller privatimportören 
inte inom utsatt tid vidtar åtgärder som har 
ålagts med stöd av 41 §, kan Trafiksäker-
hetsverket temporärt meddela ett i 43 § av-
sett förbud under den tid som ärendet utreds. 

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål 
underrätta Europeiska kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och Europeiska ekonomiska samarbets-
området om ett temporärt förbud som det 
har meddelat. Ett temporärt förbud anses 
vara berättigat, om varken kommissionen el-
ler någon av medlemsstaterna reser invänd-
ningar inom tre månader från det att under-
rättelsen har tagits emot.

Trafiksäkerhetsverket återkallar förbudet, 
när ärendet har fått ett slutligt avgörande el-
ler när verket får en tillräcklig försäkran om 
att de omständigheter som föranlett det tem-
porära förbudet har åtgärdats eller fått en 
lösning. När ett temporärt förbud har med-
delats ska Trafiksäkerhetsverket i första 
hand avgöra frågan om huruvida ett i 43 § 
avsett förbud ska meddelas och för egen del 
se till att de utredningar som behövs i ären-
det görs utan dröjsmål.

44 §

Temporärt förbud

Om det är uppenbart att en produkt medför 
fara för människors säkerhet eller hälsa, för 
egendom eller för miljön och faran inte på 
något annat sätt går att förhindra, eller om 
verksamhetsutövaren eller privatimportören 
inte inom utsatt tid vidtar åtgärder som har 
ålagts med stöd av 41 §, kan Transport- och  
kommunikationsverket temporärt meddela 
ett i 43 § avsett förbud under den tid som 
ärendet utreds.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål underrätta Europeiska kom-
missionen och de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet om ett temporärt 
förbud som det har meddelat. Ett temporärt 
förbud anses vara berättigat, om varken 
kommissionen eller någon av medlemssta-
terna reser invändningar inom tre månader 
från det att underrättelsen har tagits emot.

Transport- och  kommunikationsverket
återkallar förbudet, när ärendet har fått ett 
slutligt avgörande eller när verket får en till-
räcklig försäkran om att de omständigheter 
som föranlett det temporära förbudet har åt-
gärdats eller fått en lösning. När ett tempo-
rärt förbud har meddelats ska Transport-
och  kommunikationsverket i första hand av-
göra frågan om huruvida ett i 43 § avsett 
förbud ska meddelas och för egen del se till 
att de utredningar som behövs i ärendet görs 
utan dröjsmål.
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45 §

Åläggande om att en produkt ska förstöras

Om de förbud och ålägganden som avses i 
41—44 § inte kan anses tillräckliga, kan 
Trafiksäkerhetsverket bestämma att en pro-
dukt som verksamhetsutövaren har i sin be-
sittning eller en produkt som lämnats till-
baka till verksamhetsutövaren med stöd av 
46 § ska förstöras eller, om detta inte anses 
ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder i 
fråga om produkten.

45 §

Åläggande om att en produkt ska förstöras

Om de förbud och ålägganden som avses i 
41—44 § inte kan anses tillräckliga, kan 
Transport- och  kommunikationsverket be-
stämma att en produkt som verksamhetsutö-
varen har i sin besittning eller en produkt 
som lämnats tillbaka till verksamhetsutöva-
ren med stöd av 46 § ska förstöras eller, om 
detta inte anses ändamålsenligt, besluta om 
andra åtgärder i fråga om produkten.

46 §

Åläggande om reparation eller byte av en 
produkt eller om hävning av köp

När Trafiksäkerhetsverket med stöd av 43 
§ har meddelat ett förbud beträffande en 
produkt, kan verket ålägga verksamhetsutö-
varen att i fråga om sådana produkter som 
redan släppts ut på marknaden eller tagits i 
bruk vidta åtgärder för att avvärja den fara 
som hänför sig till produkten och trygga 
produktinnehavarens rättsliga ställning.

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan 
en verksamhetsutövare förpliktas att

1) reparera produkten så att den fara som 
föranleds av ett fel eller en brist i dess kon-
struktion eller sammansättning eller av att 
osanna, vilseledande eller bristfälliga upp-
gifter lämnats om den avvärjs,

2) återta en produkt som kan äventyra sä-
kerheten och hälsan för människor eller 
medföra fara för egendom eller miljön samt 
i stället ge en likadan eller likartad ofarlig 
produkt, eller

3) häva köpet.
Trafiksäkerhetsverket kan meddela ett 

åläggande enligt 1 mom. även när ett förbud 
som avses i 43 § inte kan meddelas på grund 
av att produkterna i fråga inte längre finns 
hos verksamhetsutövaren och det finns 
vägande skäl att meddela åläggandet.

46 §

Åläggande om reparation eller byte av en 
produkt eller om hävning av köp

När Transport- och  kommunikationsver-
ket med stöd av 43 § har meddelat ett förbud 
beträffande en produkt, kan verket ålägga 
verksamhetsutövaren att i fråga om sådana 
produkter som redan släppts ut på mark-
naden eller tagits i bruk vidta åtgärder för att 
avvärja den fara som hänför sig till produk-
ten och trygga produktinnehavarens rättsliga 
ställning.

Genom ett åläggande enligt 1 mom. kan 
en verksamhetsutövare förpliktas att

1) reparera produkten så att den fara som 
föranleds av ett fel eller en brist i dess kon-
struktion eller sammansättning eller av att 
osanna, vilseledande eller bristfälliga upp-
gifter lämnats om den avvärjs,

2) återta en produkt som kan äventyra sä-
kerheten och hälsan för människor eller 
medföra fara för egendom eller miljön samt 
i stället ge en likadan eller likartad ofarlig 
produkt, eller

3) häva köpet.
Transport- och  kommunikationsverket

kan meddela ett åläggande enligt 1 mom. 
även när ett förbud som avses i 43 § inte kan 
meddelas på grund av att produkterna i fråga 
inte längre finns hos verksamhetsutövaren 
och det finns vägande skäl att meddela åläg-
gandet.

47 § 47 §

RP 61/2018 rd



1111

Åläggande att lämna information

Om Trafiksäkerhetsverket har meddelat ett 
förbud enligt 43 eller 44 § eller ett åläg-
gande enligt 46 §, kan verket inom den tid 
och på det sätt som det bestämmer förelägga 
verksamhetsutövaren att informera om för-
budet eller åläggandet samt om den risk som 
är förenad med produkten eller användning-
en av den och om konsumenternas rättighet-
er. 

Trafiksäkerhetsverket kan på verksam-
hetsutövarens bekostnad informera om de 
frågor som avses i 1 mom., om verksam-
hetsutövaren inte har iakttagit verkets åläg-
gande eller om det på grund av sakens 
brådskande natur finns vägande skäl för 
detta informerande.

Åläggande att lämna information

Om Transport- och kommunikations-
verket har meddelat ett förbud enligt 43 eller 
44 § eller ett åläggande enligt 46 §, kan ver-
ket inom den tid och på det sätt som det be-
stämmer förelägga verksamhetsutövaren att 
informera om förbudet eller åläggandet samt 
om den risk som är förenad med produkten 
eller användningen av den och om konsu-
menternas rättigheter.

Transport- och  kommunikationsverket
kan på verksamhetsutövarens bekostnad in-
formera om de frågor som avses i 1 mom., 
om verksamhetsutövaren inte har iakttagit 
verkets åläggande eller om det på grund av 
sakens brådskande natur finns vägande skäl 
för detta informerande.

48 § 

Meddelanden till Europeiska kommissionen 
och medlemsstaterna

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna i Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
om resultaten av den tillsyn som verket utö-
vat och de åtgärder som det har ålagt, om 
verket anser att produktens bristande över-
ensstämmelse med kraven inte gäller endast 
Finlands territorium.

48 §

Meddelanden till Europeiska kommissionen 
och medlemsstaterna

Transport- och  kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och Europeiska ekonomiska samarbets-
området om resultaten av den tillsyn som 
verket utövat och de åtgärder som det har 
ålagt, om verket anser att produktens bris-
tande överensstämmelse med kraven inte 
gäller endast Finlands territorium.

49 §

Åtgärder i fråga om produkter vars bris-
tande överensstämmelse med kraven har 

konstaterats i andra medlemsstater

Om Trafiksäkerhetsverket får vetskap om 
att det i någon annan medlemsstat i Europe-
iska unionen har ålagts en temporär åtgärd 
som anses berättigad, ska Trafiksäkerhets-
verket vidta behövliga åtgärder för att av-
lägsna en produkt som inte överensstämmer 
med kraven från den finländska marknaden.

49 §

Åtgärder i fråga om produkter vars bris-
tande överensstämmelse med kraven har 

konstaterats i andra medlemsstater

Om Transport- och  kommunikations-
verket får vetskap om att det i någon annan 
medlemsstat i Europeiska unionen har ålagts 
en temporär åtgärd som anses berättigad, 
ska Transport- och  kommunikationsverket
vidta behövliga åtgärder för att avlägsna en 
produkt som inte överensstämmer med kra-
ven från den finländska marknaden.

50 § 50 §
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Vite

Ett förbud eller åläggande som Trafiksä-
kerhetsverket har meddelat med stöd av 
41—47 § ska förenas med vite, om detta 
inte av särskilda skäl är onödigt. 

Trafiksäkerhetsverket kan förena skyldig-
heten att lämna uppgifter enligt 26 §, den 
uppgiftsskyldighet som avses i 6 § 6 mom. 
samt den skyldighet att lämna uppgifter som 
anges i 37 § med vite.

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av 
förvaltningsdomstolen på ansökan av Tra-
fiksäkerhetsverket.

I fråga om vite, tvångsutförande och av-
brytande tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990).

Vite

Ett förbud eller åläggande som Transport-
och  kommunikationsverket har meddelat 
med stöd av 41—47 § ska förenas med vite, 
om detta inte av särskilda skäl är onödigt.

Transport- och  kommunikationsverket
kan förena skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt 26 §, den uppgiftsskyldighet som av-
ses i 6 § 6 mom. samt den skyldighet att 
lämna uppgifter som anges i 37 § med vite.

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av 
förvaltningsdomstolen på ansökan av 
Transport- och  kommunikationsverket.

I fråga om vite, tvångsutförande och av-
brytande tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990).

51 §

Tillsynsavgifter

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att 
verksamhetsutövaren eller privatimportören 
ska betala verket en avgift enligt det själv-
kostnadsvärde som avses i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992) för 
de kostnader som föranletts av inspektioner 
som varit behövliga på grund av tillsynen 
över efterlevnaden av ålägganden och för-
bud som meddelats med stöd av 41—46 §. 
Närmare bestämmelser om avgiften utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet.

51 §

Tillsynsavgifter

Transport- och  kommunikationsverket
kan bestämma att verksamhetsutövaren eller 
privatimportören ska betala verket en avgift 
enligt det självkostnadsvärde som avses i la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992) för de kostnader som föranletts 
av inspektioner som varit behövliga på 
grund av tillsynen över efterlevnaden av 
ålägganden och förbud som meddelats med 
stöd av 41—46 §. Närmare bestämmelser 
om avgiften utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

52 §

Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter 
från andra myndigheter och utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter

Trafiksäkerhetsverket och Tullen har trots 
bestämmelserna om sekretess i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet rätt 
att av andra myndigheter få sådana uppgifter 
som behövs för tillsynen enligt denna lag. 

Trots bestämmelserna om sekretess i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het får uppgifter som erhållits vid utförandet 
av uppdrag enligt denna lag och som omfat-
tas av sekretess lämnas ut till

52 §

Tillsynsmyndigheternas rätt att få uppgifter 
från andra myndigheter och utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter

Transport- och  kommunikationsverket
och Tullen har trots bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet rätt att av andra myn-
digheter få sådana uppgifter som behövs för 
tillsynen enligt denna lag.

Trots bestämmelserna om sekretess i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het får uppgifter som erhållits vid utförandet 
av uppdrag enligt denna lag och som omfat-
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1) åklagaren, polisen, gränsbevaknings-
väsendet och Tullen för förebyggande eller 
utredning av brott,

2) miljövårds- och konsumentskydds-
myndigheterna samt Olycksutrednings-
centralen i fall där den handling som över-
låts innehåller sådana uppgifter som myn-
digheten behöver för att utföra sina uppdrag, 
och

3) andra staters behöriga myndigheter och 
internationella organ för uppfyllande av så-
dana förpliktelser som grundar sig på Euro-
peiska unionens regelverk eller på internat-
ionella avtal som är bindande för Finland.

tas av sekretess lämnas ut till
1) åklagaren, polisen, Gränsbevaknings-

väsendet och Tullen för förebyggande eller 
utredning av brott,

2) miljövårds- och konsumentskydds-
myndigheterna samt Olycksutrednings-
centralen i fall där den handling som över-
låts innehåller sådana uppgifter som myn-
digheten behöver för att utföra sina uppdrag, 
och

3) andra staters behöriga myndigheter och 
internationella organ för uppfyllande av så-
dana förpliktelser som grundar sig på Euro-
peiska unionens regelverk eller på internat-
ionella avtal som är bindande för Finland.

53 §

Allmän styrning och tillsyn

Trafiksäkerhetsverket svarar för den all-
männa styrningen av samt tillsynen över till-
lämpningen av denna lag. Trafiksäkerhets-
verket övervakar efterlevnaden av denna lag 
och de föreskrifter och beslut som meddelats 
med stöd av den.

Tullen övervakar efterlevnaden av denna 
lag och de föreskrifter och beslut som med-
delats med stöd av den vid import av pro-
dukter från länder utanför Europeiska un-
ionen och Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

53 §

Allmän styrning och tillsyn

Transport- och  kommunikationsverket
svarar för den allmänna styrningen av samt 
tillsynen över tillämpningen av denna lag. 
Transport- och  kommunikationsverket
övervakar efterlevnaden av denna lag och de 
föreskrifter och beslut som meddelats med 
stöd av den.

Tullen övervakar efterlevnaden av denna 
lag och de föreskrifter och beslut som med-
delats med stöd av den vid import av pro-
dukter från länder utanför Europeiska un-
ionen och Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

55 §

Ändringssökande

I Trafiksäkerhetsverkets beslut om att utse 
ett anmält organ och återkallande av ett så-
dant beslut samt i Trafiksäkerhetsverkets be-
slut om förbud som avses i 43 § får ändring 
sökas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996).

I övriga beslut av Trafiksäkerhetsverket
och beslut av Tullen och ett anmält organ får 
omprövning begäras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. I ett beslut som har med-
delats med anledning av begäran om om-
prövning får ändring sökas genom besvär 

55 §

Ändringssökande

I Transport- och  kommunikationsverkets 
beslut om att utse ett anmält organ och åter-
kallande av ett sådant beslut samt i Trans-
port- och  kommunikationsverkets beslut om 
förbud som avses i 43 § får ändring sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / ).

I övriga beslut av Transport- och  kommu-
nikationsverket och beslut av Tullen och ett 
anmält organ får omprövning begäras på det 
sätt som anges i förvaltnings-lagen. I ett be-
slut som har meddelats med anledning av 
begäran om omprövning får ändring sökas 
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hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen.

I förvaltningsdomstolens beslut i ett 
ärende som gäller återkallande av ett beslut 
om att utse ett anmält organ eller som gäller 
ett förbud som avses i 43 § får ändring sökas 
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. I övriga beslut som meddelats av 
förvaltningsdomstolen får ändring sökas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i ett temporärt förbud som Trafik-
säkerhetsverket meddelat med stöd av 44 § 
får inte sökas separat genom besvär.

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket har 
fattat med stöd av 41—43 och 45—47 § ska 
iakttas trots ändringssökande, om inte be-
svärsmyndigheten beslutar något annat. 

Ändring i ett avgiftsbeslut som Trafiksä-
kerhetsverket har fattat med stöd av 51 § får 
sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om 
grunderna för avgifter till staten.

genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden.

I förvaltningsdomstolens beslut i ett 
ärende som gäller återkallande av ett beslut 
om att utse ett anmält organ eller som gäller 
ett förbud som avses i 43 § får ändring sökas 
på det sätt som föreskrivs i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden. I övriga beslut 
som meddelats av förvaltningsdomstolen får 
ändring sökas genom besvär endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Ändring i ett temporärt förbud som Trans-
port- och  kommunikationsverket meddelat 
med stöd av 44 § får inte sökas separat ge-
nom besvär.

Ett beslut som Transport- och  kommuni-
kationsverket har fattat med stöd av 41—43 
och 45—47 § ska iakttas trots ändringssö-
kande, om inte besvärs-myndigheten beslu-
tar något annat.

Ändring i ett avgiftsbeslut som Transport-
och  kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 51 § får sökas på det sätt som före-
skrivs i lagen om grunderna för avgifter till 
staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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31.

Lag 

om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för 

människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internat-
ionella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv 
till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för 
fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015) 2–5 § som 
följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

IMSBC-koden tillämpas också på fartyg 
som transporterar i koden avsedda fasta 
bulklaster i inrikes fart. Med inrikes fart av-
ses trafik mellan finska hamnar. Med inrikes 
fart jämställs trafik till Viborg via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden och trafik mellan Vichrevoj och 
Viborg.

Trafiksäkerhetsverket får i enskilda fall på 
skriftlig ansökan bevilja undantag från till-
lämpningen av IMSBC-koden i fråga om 
fartyg som transporterar i koden avsedda 
fasta bulklaster i inrikes fart, under förut-
sättning att iakttagandet av koden skulle 
medföra oskälig olägenhet eller oskäliga 
kostnader och skulle vara omotiverat i för-
hållande till den obetydliga risken för miljö-
skada. Trafiksäkerhetsverket får dock förena 
ett beslut avseende ett undantag med villkor 
om lasttransport och lasthantering som med 
tanke på sjöfartssäkerheten är behövliga och 
som trots undantaget måste iakttas på farty-
get.

Trafiksäkerhetsverket får i ett enskilt fall 
på skriftlig ansökan och under de förutsätt-
ningar som anges i SOLAS-konventionen 

2 §

IMSBC-koden tillämpas också på fartyg 
som transporterar i koden avsedda fasta 
bulklaster i inrikes fart. Med inrikes fart av-
ses trafik mellan finska hamnar. Med inrikes 
fart jämställs trafik till Viborg via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden och trafik mellan Vichrevoj och 
Viborg.

Transport- och  kommunikationsverket får 
i enskilda fall på skriftlig ansökan bevilja 
undantag från tillämpningen av IMSBC-
koden i fråga om fartyg som transporterar i 
koden avsedda fasta bulklaster i inrikes fart, 
under förutsättning att iakttagandet av koden 
skulle medföra oskälig olägenhet eller oskä-
liga kostnader och skulle vara omotiverat i 
förhållande till den obetydliga risken för 
miljöskada. Transport- och  kommunikat-
ionsverket får dock förena ett beslut avse-
ende ett undantag med villkor om lasttrans-
port och lasthantering som med tanke på 
sjöfartssäkerheten är behövliga och som 
trots undantaget måste iakttas på fartyget.

Transport- och  kommunikationsverket får 
i ett enskilt fall på skriftlig ansökan och un-
der de förutsättningar som anges i SOLAS-
konventionen bevilja undantag från tillämp-
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bevilja undantag från tillämpningen av 
IMSBC-koden på fartyg med en bruttodräk-
tighet under 500.

ningen av IMSBC-koden på fartyg med en 
bruttodräktighet under 500.

3 §

Avlastaren ska lämna fartygets befälha-
vare eller dennes representant och vid behov 
Trafiksäkerhetsverket uppgifter om lasten 
och testningsintyg som grundar sig på prov 
som tagits av lasten genom tillförlitliga 
provtagningsmetoder, i enlighet med vad 
som bestäms i IMSBC-koden.

Trafiksäkerhetsverket är den behöriga 
myndigheten att utföra de åtgärder som av-
ses i IMSBC-koden i fråga om sådana äm-
nen som inte har uppräknats i koden.

Trafiksäkerhetsverket får för genomföran-
det av SOLAS-konventionen och IMSBC-
koden meddela närmare tekniska föreskrifter 
om

1) säker hantering och transport av lasten,
2) identifiering och klassificering av las-

ten,

3) lämnande av lastinformation,
4) tagande av prov av lasten,
5) testningsintyg som gäller lasten samt 

andra handlingar.

3 §

Avlastaren ska lämna fartygets befälha-
vare eller dennes representant och vid behov 
Transport- och  kommunikationsverket upp-
gifter om lasten och testningsintyg som 
grundar sig på prov som tagits av lasten ge-
nom tillförlitliga provtagningsmetoder, i en-
lighet med vad som bestäms i IMSBC-
koden.

Transport- och  kommunikationsverket är 
den behöriga myndigheten att utföra de åt-
gärder som avses i IMSBC-koden i fråga om 
sådana ämnen som inte har uppräknats i ko-
den.

Transport- och  kommunikationsverket får 
för genomförandet av SOLAS-konventionen 
och IMSBC-koden meddela närmare tek-
niska föreskrifter om

1) säker hantering och transport av lasten,
2) identifiering och klassificering av las-

ten,
3) lämnande av lastinformation,
4) tagande av prov av lasten,
5) testningsintyg som gäller lasten samt 

andra handlingar.

4 §

Bestämmelser om de avgifter som tas ut 
för Trafiksäkerhetsverkets prestationer en-
ligt denna lag finns i lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992). Närmare be-
stämmelser om avgifterna utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

4 §

Bestämmelserna om de avgifter som enligt 
denna lag ska tas ut för Transport- och  
kommunikationsverket prestationer finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Närmare bestämmelser om av-
gifterna utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

5 §

I beslut som Trafiksäkerhetsverket har 
meddelat med stöd av denna lag får om-
prövning begäras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen (434/2003). Begäran om 
omprövning ska göras hos Trafiksärhetsver-
ket.

Beslut som har meddelats med anledning 
av begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 

5 §

I beslut som Transport- och  kommunikat-
ionsverket har meddelat med stöd av denna 
lag får omprövning begäras på det sätt som 
anges i förvaltningslagen (434/2003). Begä-
ran om omprövning ska göras hos Trans-
port- och kommunikationsverket.

Beslut som har meddelats med anledning 
av begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
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det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen.

I förvaltningsdomstolens beslut får änd-
ring sökas genom besvär endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (/).

I förvaltningsdomstolens beslut får änd-
ring sökas genom besvär endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————

32.

Lag

om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen (864/2014) 1, 2, 3—11, 16–20, 22, 33—44, 46–51, 53, 55, 57, 61, 72, 

75—79, 81—84, 86, 87, 88, 90–93, 95, 97, 98, 102, 104–106, 109, 110 a, 111, 113–116, 118, 
120—122, 124, 126, 128 a, 128 b, 129, 139, 141, 143, 146, 148, 150—161, 166—168, 170, 
172, 173 och 178—181 §,

av dem 3, 7, 47, 153, 178 och 181 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 61/2016 och 
(./.), 11, 42, 118 och 158 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 61/2016, 16, 17, 19, 20, 22, 
50, 51, 122, 141, 146, 148 och 160 § sådana de lyder delvis ändrade i lag (./.), 46 och 143 § 
sådana de lyder i lag (   /    ), 79 § sådan den lyder i lag 263/2017, 97, 110 a, 111, 126, 129 och 
157 § sådana de lyder i lag 61/2016, 128 a och 128 b § sådana de lyder i lag (./.) och 168 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lag 1242/2016, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Vid luftfart inom finskt territorium ska 
denna lag iakttas, om inte något annat följer 
av Europeiska unionens förordningar eller 
av internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland.

Om inte något annat följer av internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land, ska

1) denna lag iakttas även vid luftfart utan-
för finskt territorium med ett finskt luftfar-

1 §

Tillämpningsområde

Vid luftfart inom finskt territorium ska 
denna lag iakttas, om inte något annat följer 
av Europeiska unionens förordningar eller 
av internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland.

Om inte något annat följer av internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land, ska

1) denna lag iakttas även vid luftfart utan-
för finskt territorium med ett finskt luftfar-
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tyg eller med stöd av ett drifttillstånd som 
beviljats i Finland,

2) bestämmelserna i 4, 10, 13, 14 och 16 
kap. samt i 153 och 154 § tillämpas på fin-
ländska leverantörer av flygtrafiktjänst även 
utanför finskt territorium,

3) bestämmelserna i 3, 4, 5 och 13 kap. 
samt i 170 § iakttas vid luftfart med ut-
ländska luftfartyg även utanför finskt territo-
rium, om tillsynen över flygsäkerheten eller 
bedrivandet av flygverksamhet genom ett 
giltigt avtal i fråga om ett enskilt luftfartyg 
och dess besättning har överförts på Trafik-
säkerhetsverket och om den operatör som 
råder över ett sådant luftfartyg med stöd av 
hyresavtal eller något annat sådant avtal har 
sin bonings- eller hemort eller sitt huvudsak-
liga verksamhetsställe i Finland.

Trots vad som sägs i 1 och 2 mom. ska 
59 § och 178 § 10 punkten tillämpas, om 
luftfartygets första ankomstställe är beläget 
inom finskt territorium.

tyg eller med stöd av ett drifttillstånd som 
beviljats i Finland,

2) bestämmelserna i 4, 10, 13, 14 och 16 
kap. samt i 153 och 154 § tillämpas på fin-
ländska leverantörer av flygtrafiktjänst även 
utanför finskt territorium,

3) bestämmelserna i 3, 4, 5 och 13 kap. 
samt i 170 § iakttas vid luftfart med ut-
ländska luftfartyg även utanför finskt territo-
rium, om tillsynen över flygsäkerheten eller 
bedrivandet av flygverksamhet genom ett 
giltigt avtal i fråga om ett enskilt luftfartyg 
och dess besättning har överförts på Trans-
port- och  kommunikationsverket och om 
den operatör som råder över ett sådant luft-
fartyg med stöd av hyresavtal eller något 
annat sådant avtal har sin bonings- eller 
hemort eller sitt huvudsakliga verksamhets-
ställe i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
ska 59 § och 178 § 10 punkten tillämpas, om 
luftfartygets första ankomstställe är beläget 
inom finskt territorium.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) Chicagokonventionen konventionen an-

gående internationell luftfart (FördrS 
11/1949),

2) ECAC Europeiska civila luftfartskonfe-
rensen,

3) Eurocontrol Europeiska organisationen 
för säkrare flygtrafiktjänst enligt den inter-
nationella konventionen om samarbete för 
luftfartens säkerhet (Eurocontrol) (FördrS 
70/2000),

4) EASA-förordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 
om fastställande av gemensamma bestäm-
melser på det civila luftfartsområdet och in-
rättande av en europeisk byrå för luftfartssä-
kerhet, och om upphävande av rådets direk-
tiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,

5) slotförordningen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 545/2009 om 
ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om 
gemensamma regler för fördelning av an-

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) Chicagokonventionen konventionen an-

gående internationell luftfart (FördrS 
11/1949),

2) ECAC Europeiska civila luftfartskonfe-
rensen,

3) Eurocontrol Europeiska organisationen 
för säkrare flygtrafiktjänst enligt den inter-
nationella konventionen om samarbete för 
luftfartens säkerhet (Eurocontrol) (FördrS 
70/2000),

4) EASA-förordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 
om fastställande av gemensamma bestäm-
melser på det civila luftfartsområdet och in-
rättande av en europeisk byrå för luftfartssä-
kerhet, och om upphävande av rådets direk-
tiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG,

5) slotförordningen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 545/2009 om 
ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om 
gemensamma regler för fördelning av an-
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komst- och avgångstider vid gemenskapens 
flygplatser,

6) luftfartyg en anordning som kan få bär-
kraft i atmosfären genom luftens reaktioner 
med undantag av luftens reaktioner mot 
mark- eller vattenytan,

7) behörighet ett särskilt villkor, en sär-
skild begränsning eller en särskild rättighet 
som har fogats till ett certifikat eller ett be-
hörighetsbevis,

8) underhåll alla former av översyn, repa-
ration, inspektion, modifiering eller åtgärd-
ande av fel på luftfarttyg eller en kompo-
nent, eller en kombination av dessa, med 
undantag för tillsyn före flygning,

9) drifttillstånd ett tillstånd som avses i ar-
tikel 8.2 i EASA-förordningen och som vi-
sar att de som bedriver flygverksamhet har 
förmåga och möjligheter att på ett betryg-
gande sätt fullgöra de skyldigheter som 
sammanhänger med deras rättigheter i fråga 
om sådan luftfartsverksamhet som avses i 
tillståndet,

10) militära luftfartsmyndigheten den 
myndighetsenhet för militär luftfart som 
finns i anslutning till flygstaben,

11) militär luftfart luftfart för militära än-
damål eller luftfart med militära luftfartyg,

12) militärt luftfartyg luftfartyg som in-
förts i det militära luftfartsregistret,

13) samverkande flygplats en flygplats 
med fasta flygtrafikledningstjänster där det, 
utöver civil luftfart, permanent finns för-
svarsmaktens trupper, ledningsorgan och an-
läggningar,

14) militär trafikflygplats en flygplats med 
fasta flygtrafikledningstjänster och som 
drivs endast för militär luftfart,

15) militär flygplats landområde som till-
fälligt har anordnats för start eller landning 
endast för den militära luftfarten; den mili-
tära flygplatsen kan vara en flygplats, en re-
servlandningsplats eller ett stigområde som 
försvarsmakten tillfälligt har tagit i bruk,

16) statlig luftfart luftfart med statsluftfar-
tyg,

17) statsluftfartyg luftfartyg som används 
för Tullens, polisens, gränsbevaknings-
väsendets eller räddningsväsendets uppgif-
ter; med statsluftfartyg avses även luftfartyg 
som används för andra än i denna punkt och 
i 11 punkten avsedda statliga uppdrag,

komst- och avgångstider vid gemenskapens 
flygplatser,

6) luftfartyg en anordning som kan få bär-
kraft i atmosfären genom luftens reaktioner 
med undantag av luftens reaktioner mot 
mark- eller vattenytan,

7) behörighet ett särskilt villkor, en sär-
skild begränsning eller en särskild rättighet 
som har fogats till ett certifikat eller ett be-
hörighetsbevis,

8) underhåll alla former av översyn, repa-
ration, inspektion, modifiering eller åtgärd-
ande av fel på luftfartyg eller en komponent, 
eller en kombination av dessa, med undan-
tag för tillsyn före flygning,

9) drifttillstånd ett tillstånd som avses i ar-
tikel 8.2 i EASA-förordningen och som vi-
sar att de som bedriver flygverksamhet har 
förmåga och möjligheter att på ett betryg-
gande sätt fullgöra de skyldigheter som 
sammanhänger med deras rättigheter i fråga 
om sådan luftfartsverksamhet som avses i 
tillståndet,

10) militära luftfartsmyndigheten den 
myndighetsenhet för militär luftfart som 
finns i anslutning till flygstaben,

11) militär luftfart luftfart för militära än-
damål eller luftfart med militära luftfartyg,

12) militärt luftfartyg luftfartyg som in-
förts i det militära luftfartsregistret,

13) samverkande flygplats en flygplats 
med fasta flygtrafikledningstjänster där det, 
utöver civil luftfart, permanent finns för-
svarsmaktens trupper, ledningsorgan och an-
läggningar,

14) militär trafikflygplats en flygplats med 
fasta flygtrafikledningstjänster och som 
drivs endast för militär luftfart,

15) militär flygplats landområde som till-
fälligt har anordnats för start eller landning 
endast för den militära luftfarten; den mili-
tära flygplatsen kan vara en flygplats, en re-
servlandningsplats eller ett stigområde som 
försvarsmakten tillfälligt har tagit i bruk,

16) statlig luftfart luftfart med statsluftfar-
tyg,

17) statsluftfartyg luftfartyg som används 
för Tullens, polisens, Gränsbevaknings-
väsendets eller räddningsväsendets uppgif-
ter; med statsluftfartyg avses även luftfartyg 
som används för andra än i denna punkt och 
i 11 punkten avsedda statliga uppdrag,
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18) medlemsstat medlemsstater i Europe-
iska unionen,

19) tredjeland andra än medlemsstater i 
Europeiska unionen,

20) flygplats ett bestämt område på land 
eller vatten eller på en fast struktur på land 
eller på en fast eller flytande struktur på vat-
ten, som är avsett att användas helt eller 
delvis för landning, start och manövrering 
av luftfartyg till lands och på vattnet,

21) modellflygplan anordning som är av-
sedd att flygas utan förare och som används 
för hobby eller sport,

22) obemannat luftfartyg luftfartyg som är 
avsett att flygas utan förare,

23) fjärrstyrt luftfartyg obemannat luftfar-
tyg som styrs från en fjärrstyrningsplats,

24) cell för luftrumsplanering en cell som 
avses i kommissionens förordning (EG) nr 
2150/2005 om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet (FUA-
förordningen) och som ansvarar för det lö-
pande arbetet med luftrumsplanering och för 
vilken en eller flera medlemsstater har an-
svaret.

Till en flygplats hör
1) på vattenområden de kajplatser eller 

andra förtöjningsplatser med anslutning till 
manöverområdet,

2) räddningsvägar och de skyddsområden, 
hinderbegränsade ytor eller andra områden 
som krävs för driften, användningen och sä-
kerhetsövervakningen av flygplatsen,

3) de byggnader, konstruktioner och an-
ordningar som behövs för verksamheten på 
flygplatsen.

18) medlemsstat medlemsstater i Europe-
iska unionen,

19) tredjeland andra än medlemsstater i 
Europeiska unionen,

20) flygplats ett bestämt område på land 
eller vatten eller på en fast struktur på land 
eller på en fast eller flytande struktur på vat-
ten, som är avsett att användas helt eller 
delvis för landning, start och manövrering 
av luftfartyg till lands och på vattnet,

21) modellflygplan anordning som är av-
sedd att flygas utan förare och som används 
för hobby eller sport,

22) obemannat luftfartyg luftfartyg som är 
avsett att flygas utan förare,

23) fjärrstyrt luftfartyg obemannat luftfar-
tyg som styrs från en fjärrstyrningsplats,

24) cell för luftrumsplanering en cell som 
avses i kommissionens förordning (EG) nr 
2150/2005 om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet (FUA-
förordningen) och som ansvarar för det lö-
pande arbetet med luftrumsplanering och för 
vilken en eller flera medlemsstater har an-
svaret.

Till en flygplats hör
1) på vattenområden de kajplatser eller 

andra förtöjningsplatser med anslutning till 
manöverområdet,

2) räddningsvägar och de skyddsområden, 
hinderbegränsade ytor eller andra områden 
som krävs för driften, användningen och sä-
kerhetsövervakningen av flygplatsen,

3) de byggnader, konstruktioner och an-
ordningar som behövs för verksamheten på 
flygplatsen.

3 §

Behöriga myndigheter

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om 
Trafiksäkerhetsverkets uppgifter, är Trafik-
säkerhetsverket behörig nationell myndighet 
enligt följande av Europeiska unionens 
rättsakter:

1) rådets direktiv 96/67/EG om tillträde 
till marknaden för marktjänster på flygplat-
serna inom gemenskapen (marktjänstdirek-
tivet),

2) Europaparlamentets och rådets förord-

3 §

Behöriga myndigheter

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om 
Transport- och  kommunikationsverkets 
uppgifter, är Transport- och  kommunikat-
ionsverket behörig nationell myndighet en-
ligt följande av Europeiska unionens rättsak-
ter:

1) rådets direktiv 96/67/EG om tillträde 
till marknaden för marktjänster på flygplat-
serna inom gemenskapen (marktjänstdirek-
tivet),
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ning (EG) nr 300/2008 om gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
2320/2002 (förordningen om skyddsregler)
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den,

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (ramförordning),

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster inom det gemensamma 
europeiska luftrummet (förordning om till-
handahållande av tjänster) (förordningen om 
tillhandahållande av tjänster),

5) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibi-
liteten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst (förordning om driftskom-
pabilitet),

6) EASA-förordningen och de förordning-
ar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den,

7) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 376/2014 om rapportering, 
analys och uppföljning av händelser inom 
civil luftfart, om ändring av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
996/2010 och om upphävande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 
2003/42/EG, kommissionens förordningar 
(EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 
(händelseförordningen),

8) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 598/2014 om regler och förfa-
randen för att av bullerskäl införa driftsre-
striktioner vid flygplatser i unionen inom en 
välavvägd strategi och om upphävande av 
direktiv 2002/30/EG (förordningen om flyg-
platsbuller).

Utöver vad som någon annanstans i lag-
stiftningen föreskrivs om konsument-
ombudsmannens och konsument-
tvistenämndens behörighet, är Trafiksäker-
hetsverket behörig myndighet enligt följande 
förordningar:

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombord-
stigning och inställda eller kraftigt försenade 

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 300/2008 om gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
2320/2002 (förordningen om skyddsregler)
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den,

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (ramförordning),

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster inom det gemensamma 
europeiska luftrummet (förordning om till-
handahållande av tjänster) (förordningen om 
tillhandahållande av tjänster),

5) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibi-
liteten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst (förordning om driftskom-
pabilitet),

6) EASA-förordningen och de förordning-
ar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den,

7) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 376/2014 om rapportering, 
analys och uppföljning av händelser inom 
civil luftfart, om ändring av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
996/2010 och om upphävande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 
2003/42/EG, kommissionens förordningar 
(EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 
(händelseförordningen),

8) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 598/2014 om regler och förfa-
randen för att av bullerskäl införa driftsre-
striktioner vid flygplatser i unionen inom en 
välavvägd strategi och om upphävande av 
direktiv 2002/30/EG (förordningen om flyg-
platsbuller).

Utöver vad som någon annanstans i lag-
stiftningen föreskrivs om konsument-
ombudsmannens och konsument-
tvistenämndens behörighet, är Transport-
och  kommunikationsverket behörig myn-
dighet enligt följande förordningar:

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombord-
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flygningar och om upphävande av förord-
ning (EEG) nr 295/91,

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i 
samband med flygresor för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet.

Dessutom svarar Trafiksäkerhetsverket för 
de myndighetsuppgifter som avses i slotför-
ordningen.

Trafiksäkerhetsverket är också den luft-
fartsmyndighet som avses i Finlands inter-
nationella luftfartsavtal och om vilken det 
föreskrivs i 173 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 
mom. 2 punkten, beviljas polismän tillstånd 
och godkännanden av chefen för den enhet 
som ansvarar för polisverksamheten. Gräns-
bevakningsmän beviljas motsvarande till-
stånd och godkännanden av chefen för en 
förvaltningsenhet vid Gränsbevaknings-
väsendet och tullmän av chefen för Tullens 
bevakningsavdelning eller av en av chefen 
utsedd person.

stigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och om upphävande av förord-
ning (EEG) nr 295/91,

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i 
samband med flygresor för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet.

Dessutom svarar Transport- och  kommu-
nikationsverket för de myndighetsuppgifter 
som avses i slotförordningen.

Transport- och  kommunikationsverket är 
också den luftfartsmyndighet som avses i 
Finlands internationella luftfartsavtal och 
om vilken det föreskrivs i 173 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 
mom. 2 punkten, beviljas polismän tillstånd 
och godkännanden av chefen för den enhet 
som ansvarar för polisverksamheten. Gräns-
bevakningsmän beviljas motsvarande till-
stånd och godkännanden av chefen för en 
förvaltningsenhet vid Gränsbevaknings-
väsendet och tullmän av chefen för Tullens 
bevakningsavdelning eller av en av chefen 
utsedd person.

4 §

Flygsäkerhetsprogram för Finland

Trafiksäkerhetsverket ska göra upp och 
fastställa ett nationellt flygsäkerhetsprogram 
med beaktande av de standarder som avses i 
Chicagokonventionen samt Europeiska un-
ionens flygsäkerhetsprogram.

Luftfartens aktörer ska i sin verksamhet 
beakta det nationella flygsäkerhetspro-
grammet och målen för det samt uppfölj-
ningen av dessa.

4 §

Flygsäkerhetsprogram för Finland

Transport- och  kommunikationsverket ska 
göra upp och fastställa ett nationellt flygsä-
kerhetsprogram med beaktande av de stan-
darder som avses i Chicago-konventionen 
samt Europeiska unionens flygsäkerhetspro-
gram.

Luftfartens aktörer ska i sin verksamhet 
beakta det nationella flygsäkerhetspro-
grammet och målen för det samt uppfölj-
ningen av dessa.

5 § 5 §
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Meddelande av föreskrifter som gäller tra-
fikregler för luftfart

Trafiksäkerhetsverket meddelar beträf-
fande trafikreglerna för luftfart sådana när-
mare föreskrifter som krävs enligt de stan-
darder som avses i Chicagokonventionen 
om hur trafikregler för luftfart som utfärdats 
inom Europeiska unionen ska tillämpas i 
Finland. Trafiksäkerhetsverket ska avtala 
med försvarsmakten om dessa föreskrifter 
till den del de hänför sig till verksamhets-
förutsättningarna för militär luftfart.

Inom militär luftfart får avvikelser göra 
från de regler och föreskrifter som avses i 1 
mom. när det gäller

1) luftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag,

2) luftfartyg som utför uppgifter som före-
skrivits för försvarsmakten, frånsett uppgif-
ter som hänför sig till utbildning eller öv-
ning,

3) områden som avskilts enbart för militär 
användning.

Försvarsmakten ansvarar för säkerheten 
under det avvikande förfarandet. Försvars-
makten ska med Trafiksäkerhetsverket av-
tala om hur leverantören av flygtrafikled-
ningstjänster ges anvisningar om dessa av-
vikande förfaranden.

När det gäller militär luftfart ska de före-
skrifter som hänför sig till verksamheten en-
ligt 2 mom. ges av försvarsmakten. I fråga 
om dessa har kommendören för flygvapnet 
den högsta beslutanderätten.

Meddelande av föreskrifter som gäller tra-
fikregler för luftfart

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar beträffande trafikreglerna för luft-
fart sådana närmare föreskrifter som krävs 
enligt de standarder som avses i Chi-
cagokonventionen om hur trafikregler för 
luftfart som utfärdats inom Europeiska un-
ionen ska tillämpas i Finland. Transport-
och  kommunikationsverket ska avtala med 
försvarsmakten om dessa föreskrifter till den 
del de hänför sig till verksamhetsförutsätt-
ningarna för militär luftfart.

Inom militär luftfart får avvikelser göras 
från de regler och föreskrifter som avses i 1 
mom. när det gäller

1) luftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag,

2) luftfartyg som utför uppgifter som före-
skrivits för försvarsmakten, frånsett uppgif-
ter som hänför sig till utbildning eller öv-
ning,

3) områden som avskilts enbart för militär 
användning.

Försvarsmakten ansvarar för säkerheten 
under det avvikande förfarandet. Försvars-
makten ska med Transport- och  kommuni-
kationsverket avtala om hur leverantören av 
flygtrafikledningstjänster ges anvisningar 
om dessa avvikande förfaranden.

När det gäller militär luftfart ska de före-
skrifter som hänför sig till verksamheten en-
ligt 2 mom. ges av försvarsmakten. I fråga 
om dessa har kommendören för flygvapnet 
den högsta beslutanderätten.

6 §

Militär luftfart

Utöver vad som bestäms i 5 § får för-
svarsmakten för ordnande av försvaret och 
skötseln av de uppgifter som föreskrivits för 
försvarsmakten meddela föreskrifter om den 
egna militära luftfartsverksamheten och in-
ternationell militär luftfart i Finland i enlig-
het med vad som föreskrivs nedan.

Den militära luftfartsmyndigheten kan för 
att trygga säkerheten inom den militära luft-
farten meddela föreskrifter om nationell mi-

6 §

Militär luftfart

Utöver vad som bestäms i 5 § får för-
svarsmakten för ordnande av försvaret och 
skötseln av de uppgifter som föreskrivits för 
försvarsmakten meddela föreskrifter om den 
egna militära luftfartsverksamheten och in-
ternationell militär luftfart i Finland i enlig-
het med vad som föreskrivs nedan.

Den militära luftfartsmyndigheten kan för 
att trygga säkerheten inom den militära luft-
farten meddela föreskrifter om nationell mi-
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litär luftfart och internationell militär luftfart 
i Finland i enlighet med vad som föreskrivs 
nedan.

Om inte något annat föreskrivs i denna 
lag, jämställs den militära luftfartsmyndig-
heten med Trafiksäkerhetsverket när det gäl-
ler frågor som uteslutande gäller flygsäker-
heten inom den militära luftfarten.

Kommendören för flygvapnet ansvarar för 
genomförandet av och säkerheten inom den 
militära luftfarten.

Närmare bestämmelser om den militära 
luftfartsmyndigheten får utfärdas genom 
förordning av stadsrådet.

litär luftfart och internationell militär luftfart 
i Finland i enlighet med vad som föreskrivs 
nedan.

Om inte något annat föreskrivs i denna 
lag, jämställs den militära luftfartsmyndig-
heten med Transport- och  kommunikations-
verket när det gäller frågor som uteslutande 
gäller flygsäkerheten inom den militära luft-
farten.

Kommendören för flygvapnet ansvarar för 
genomförandet av och säkerheten inom den 
militära luftfarten.

Närmare bestämmelser om den militära 
luftfartsmyndigheten får utfärdas genom 
förordning av stadsrådet.

7 §

Preciseringar och undantag som gäller mili-
tär luftfart

På militär luftfart tillämpas bestämmelser-
na i denna lag och i lagen om transportser-
vice (320/2017) med följande preciseringar 
och undantag:

1) den militära luftfartsmyndigheten för de 
register som avses i 2 kap. när det gäller mi-
litär luftfart och beslutar om registrens ut-
formning och innehåll; på de militära luft-
fartsregistren tillämpas inte det som i 26 och 
28 § bestäms om utlämnande av uppgifter,

2) militära luftfartyg förses med national-
itetsbeteckning och dessutom med special-
beteckning,

3) den militära luftfartsmyndigheten med-
delar föreskrifter om krav på luftvärdighet 
och beviljande av luftvärdighetsbevis i fråga 
om militär luftfart; den militära luftfarts-
myndigheten utfärdar typcertifikat för finska 
militära luftfartyg,

4) den militära luftfartsmyndigheten be-
slutar om kraven för den organisation som 
ansvarar för de militära luftfartygens luft-
värdighet och flygtrafiktjänstsystemens kon-
struktions-, tillverknings- och underhållsor-
ganisation samt beviljar inom militär luftfart 
tillstånd och godkännanden i anslutning till 
luftvärdighet och flygtrafiktjänstsystem,

5) den militära luftfartsmyndigheten stäl-
ler krav som gäller utbildningsorganisation-
en för underhållspersonal för militära luft-
fartyg och flygtrafiktjänstsystem,

7 §

Preciseringar och undantag som gäller mili-
tär luftfart

På militär luftfart tillämpas bestämmelser-
na i denna lag och i lagen om transportser-
vice (320/2017) med följande preciseringar 
och undantag:

1) den militära luftfartsmyndigheten för de 
register som avses i 2 kap. när det gäller mi-
litär luftfart och beslutar om registrens ut-
formning och innehåll; på de militära luft-
fartsregistren tillämpas inte det som i 26 och 
28 § bestäms om utlämnande av uppgifter,

2) militära luftfartyg förses med national-
itetsbeteckning och dessutom med special-
beteckning, 

3) den militära luftfartsmyndigheten med-
delar föreskrifter om krav på luftvärdighet 
och beviljande av luftvärdighetsbevis i fråga 
om militär luftfart; den militära luftfarts-
myndigheten utfärdar typcertifikat för finska 
militära luftfartyg,

4) den militära luftfartsmyndigheten be-
slutar om kraven för den organisation som 
ansvarar för de militära luftfartygens luft-
värdighet och flygtrafiktjänstsystemens kon-
struktions-, tillverknings- och underhållsor-
ganisation samt beviljar inom militär luftfart 
tillstånd och godkännanden i anslutning till 
luftvärdighet och flygtrafiktjänstsystem,

5) den militära luftfartsmyndigheten stäl-
ler krav som gäller utbildningsorganisation-
en för underhållspersonal för militära luft-
fartyg och flygtrafiktjänstsystem,
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6) den militära luftfartsmyndigheten stäl-
ler krav som gäller förfarandena för behö-
righet och tillstånd för personal som arbetar 
i uppgifter inom den militära luftfarten,

7) för att medicinsk lämplighet ska konsta-
teras för personal i militär luftfart förutsätts 
det att sökanden uppfyller de medicinska, 
psykologiska och fysiologiska krav som föl-
jer av den militära luftfartens särskilda 
kravnivå; försvarsmakten meddelar närmare 
föreskrifter om medicinsk lämplighet,

8) försvarsmakten meddelar föreskrifter 
om förberedelse och genomförande av flyg-
ningar i anslutning till militär luftfart; den 
militära luftfartsmyndigheten meddelar fö-
reskrifter om handlingar som ska medföras i 
militära luftfartyg,

9) för lufttransport krävs inget separat till-
stånd inom den militära luftfarten,

10) bruksflygtillstånd krävs inte för bruks-
flyg med militära luftfartyg; den militära 
luftfartsmyndigheten beviljar tillstånd för 
bruksflyg med ett finskt eller utländskt civilt 
luftfartyg som sker på beställning av för-
svarsmakten samt ställer krav som gäller 
tillstånden,

11) för militär flygutbildning som för-
svarsmakten själv ger krävs inte flygutbild-
ningstillstånd; föreskrifter om utbildningen 
meddelas av försvarsmakten; för militär 
flygutbildning som ges av någon annan än 
försvarsmakten krävs flygutbildningstill-
stånd som beviljas av den militära luftfarts-
myndigheten; de krav som gäller tillstånden 
ställs av den militära luftfartsmyndigheten,

12) flyguppvisnings- och flygtävlingstill-
stånd för den militära luftfarten beviljas av 
försvarsmakten; flyguppvisningstillstånd el-
ler flygtävlingstillstånd krävs inte för den 
militära luftfartens uppvisningar eller en-
skilda konstflygningsuppvisningar som för-
svarsmakten genomför med finska militära 
luftfartyg enligt militärorder; föreskrifter om 
tillstånden meddelas av försvarsmakten,

13) föreskrifter om användningen av mili-
tära flygplatser och konstruktioner som re-
serverats uteslutande för militär luftfart 
meddelas av försvarsmakten; den militära 
luftfartsmyndigheten uppställer säkerhets-
krav som gäller byggande av militära flyg-
platser och flygverksamhet samt beviljar 
tillstånd och godkännanden för ibruktagande 

6) den militära luftfartsmyndigheten stäl-
ler krav som gäller förfarandena för behö-
righet och tillstånd för personal som arbetar 
i uppgifter inom den militära luftfarten,

7) för att medicinsk lämplighet ska konsta-
teras för personal i militär luftfart förutsätts 
det att sökanden uppfyller de medicinska, 
psykologiska och fysiologiska krav som föl-
jer av den militära luftfartens särskilda 
kravnivå; försvarsmakten meddelar närmare 
föreskrifter om medicinsk lämplighet,

8) försvarsmakten meddelar föreskrifter 
om förberedelse och genomförande av flyg-
ningar i anslutning till militär luftfart; den 
militära luftfartsmyndigheten meddelar fö-
reskrifter om handlingar som ska medföras i 
militära luftfartyg,

9) för lufttransport krävs inget separat till-
stånd inom den militära luftfarten,

10) bruksflygtillstånd krävs inte för bruks-
flyg med militära luftfartyg; den militära 
luftfartsmyndigheten beviljar tillstånd för 
bruksflyg med ett finskt eller utländskt civilt 
luftfartyg som sker på beställning av för-
svarsmakten samt ställer krav som gäller 
tillstånden,

11) för militär flygutbildning som för-
svarsmakten själv ger krävs inte flygutbild-
ningstillstånd; föreskrifter om utbildningen 
meddelas av försvarsmakten; för militär 
flygutbildning som ges av någon annan än 
försvarsmakten krävs flygutbildningstill-
stånd som beviljas av den militära luftfarts-
myndigheten; de krav som gäller tillstånden 
ställs av den militära luftfartsmyndigheten,

12) flyguppvisnings- och flygtävlingstill-
stånd för den militära luftfarten beviljas av 
försvarsmakten; flyguppvisningstillstånd el-
ler flygtävlingstillstånd krävs inte för den 
militära luftfartens uppvisningar eller en-
skilda konstflygningsuppvisningar som för-
svarsmakten genomför med finska militära 
luftfartyg enligt militärorder; föreskrifter om 
tillstånden meddelas av försvarsmakten,

13) föreskrifter om användningen av mili-
tära flygplatser och konstruktioner som re-
serverats uteslutande för militär luftfart 
meddelas av försvarsmakten; den militära 
luftfartsmyndigheten uppställer säkerhets-
krav som gäller byggande av militära flyg-
platser och flygverksamhet samt beviljar 
tillstånd och godkännanden för ibruktagande 
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och användning av militära trafikflygplatser 
och militära flygplatser,

14) Trafiksäkerhetsverket ska avtala med 
försvarsmakten om samordning av kraven 
på luftfartsskydd för den civila luftfarten 
med kraven på verksamhetsförutsättningar-
na för militär luftfart på trafikflygplatser ef-
ter att ha hört flygplatsoperatören,

15) personal som deltar i militär flyg-
tjänstgöring har en i 102 § 1 mom. avsedd 
tillträdesrätt på basis av sina arbetsuppgifter; 
försvarsmakten utfärdar behörighets- eller 
besättningskort som behövs för vistelse på 
trafikflygplatser och för passagekontroll; 
flygplatsoperatören ska bevilja personal som 
deltar i militär flygtjänstgöring körtillstånd 
och vid behov ge därtill hörande utbildning,

16) försvarsmakten meddelar föreskrifter 
om flygmetoder och flygtrafiktjänst vid mi-
litär luftfart; den militära luftfartsmyndig-
heten uppställer säkerhetskrav som gäller 
planering av flygprocedurer vid militär luft-
fart och flygtrafiktjänst samt beviljar till-
stånd och godkännanden i anslutning till 
flygprocedurerna; i fråga om samordningen 
av civil och militär luftfart ska försvarsmak-
ten höra Trafiksäkerhetsverket,

17) de bullerutsläpp och andra utsläpp 
som den militära luftfarten orsakar ska vara 
så små som möjligt med hänsyn till de mili-
tära luftfartygens användningsändamål och
verksamhet,

18) på militär luftfart tillämpas inte det 
som i denna lag bestäms om försäkring,

19) situationer som avses i 118 och 125 § 
och som uteslutande gäller militär luftfart 
ska anmälas till försvarsmakten.

Närmare bestämmelser om sådan märk-
ning av militära luftfartyg som avses i 1 
mom. 2 punkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

och användning av militära trafikflygplatser 
och militära flygplatser,

14) Transport- och  kommunikationsverket
ska avtala med försvarsmakten om samord-
ning av kraven på luftfartsskydd för den ci-
vila luftfarten med kraven på verksamhets-
förutsättningarna för militär luftfart på tra-
fikflygplatser efter att ha hört flygplatsope-
ratören,

15) personal som deltar i militär flyg-
tjänstgöring har en i 102 § 1 mom. avsedd 
tillträdesrätt på basis av sina arbetsuppgifter; 
försvarsmakten utfärdar behörighets- eller 
besättningskort som behövs för vistelse på 
trafikflygplatser och för passagekontroll; 
flygplatsoperatören ska bevilja personal som 
deltar i militär flygtjänstgöring körtillstånd 
och vid behov ge därtill hörande utbildning,

16) försvarsmakten meddelar föreskrifter 
om flygmetoder och flygtrafiktjänst vid mi-
litär luftfart; den militära luftfartsmyndig-
heten uppställer säkerhetskrav som gäller 
planering av flygprocedurer vid militär luft-
fart och flygtrafiktjänst samt beviljar till-
stånd och godkännanden i anslutning till 
flygprocedurerna; i fråga om samordningen 
av civil och militär luftfart ska försvarsmak-
ten höra Transport- och  kommunikations-
verket,

17) de bullerutsläpp och andra utsläpp 
som den militära luftfarten orsakar ska vara 
så små som möjligt med hänsyn till de mili-
tära luftfartygens användningsändamål och 
verksamhet,

18) på militär luftfart tillämpas inte det 
som i denna lag bestäms om försäkring,

19) situationer som avses i 118 och 125 § 
och som uteslutande gäller militär luftfart 
ska anmälas till försvarsmakten.

Närmare bestämmelser om sådan märk-
ning av militära luftfartyg som avses i 1 
mom. 2 punkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

8 §

Statlig luftfart och undantag som gäller 
statsluftfartyg

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 

8 §

Statlig luftfart och undantag som gäller 
statsluftfartyg

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
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statlig luftfart. Om det inte finns några hin-
der med tanke på flygsäkerheten, får det ge-
nom förordning av statsrådet för värnande 
om allmän ordning och säkerhet föreskrivas 
om undantag från 3 och 4 kap. när det gäller 
utförande av uppdrag som en myndighet fö-
relagts att utföra med statsluftfartyg.

Statsluftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag eller uppdrag inom ett om-
råde som är förbjudet för annan luftfart eller 
som tillfälligt avskilts för luftfart för statens 
behov får avvika från trafikreglerna för luft-
fart och från Trafiksäkerhetsverkets övriga 
luftfartsföreskrifter när uppdragets art förut-
sätter det, om det avvikande förfarandet är 
planerat och genomförs utan att flygsäker-
heten äventyras. Trafiksäkerhetsverket ska 
avtala med gränsbevakningsväsendet om de 
föreskrifter som hänför sig till verksamhets-
förutsättningarna för statlig luftfart. Luftfar-
tygets operatör ska komma överens med 
Trafiksäkerhetsverket om principerna för 
hur det avvikande förfarandet genomförs.

Ett statsluftfartyg kan utrustas med specia-
lanordningar, i fråga om vilka den myndig-
het som använder luftfartyget ska svara för 
godkännande, användning och tillsyn. Tra-
fiksäkerhetsverket kan för statsluftfartyg 
medge sådana enskilda smärre och tekniska 
undantag från bestämmelserna i denna lag 
som gäller specialutrustning som luftfarty-
gets användningsändamål kräver.

statlig luftfart. Om det inte finns några hin-
der med tanke på flygsäkerheten, får det ge-
nom förordning av statsrådet för värnande 
om allmän ordning och säkerhet föreskrivas 
om undantag från 3 och 4 kap. när det gäller 
utförande av uppdrag som en myndighet fö-
relagts att utföra med statsluftfartyg.

Statsluftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag eller uppdrag inom ett om-
råde som är förbjudet för annan luftfart eller 
som tillfälligt avskilts för luftfart för statens 
behov får avvika från trafikreglerna för luft-
fart och från Transport- och  kommunikat-
ionsverkets övriga luftfartsföreskrifter när 
uppdragets art förutsätter det, om det avvi-
kande förfarandet är planerat och genomförs 
utan att flygsäkerheten äventyras. Trans-
port- och  kommunikationsverket ska avtala 
med Gränsbevakningsväsendet om de före-
skrifter som hänför sig till verksamhetsför-
utsättningarna för statlig luftfart. Luftfarty-
gets operatör ska komma överens med 
Transport- och  kommunikationsverket om 
principerna för hur det avvikande förfaran-
det genomförs.

Ett statsluftfartyg kan utrustas med specia-
lanordningar, i fråga om vilka den myndig-
het som använder luftfartyget ska svara för 
godkännande, användning och tillsyn. 
Transport- och  kommunikations-verket kan 
för statsluftfartyg medge sådana enskilda 
smärre och tekniska undantag från bestäm-
melserna i denna lag som gäller specialut-
rustning som luftfartygets användningsän-
damål kräver.

9 §

Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg 
och anordningar

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
sådana luftfartyg och anordningar som avses 
i denna paragraf. Om det inte finns några 
hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får 
Trafiksäkerhetsverket medge smärre undan-
tag från bestämmelserna i 2—7 kap. i fråga 
om

1) ultralätta luftfartyg,
2) luftfartyg av klar historisk betydelse,
3) luftfartyg som särskilt har konstruerats 

eller ombyggts för forskningsändamål, för-

9 §

Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg 
och anordningar

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
sådana luftfartyg och anordningar som avses 
i denna paragraf. Om det inte finns några 
hinder med hänsyn till flygsäkerheten, får 
Transport- och  kommunikationsverket
medge smärre undantag från bestämmelser-
na i 2—7 kap. i fråga om

1) ultralätta luftfartyg,
2) luftfartyg av klar historisk betydelse,
3) luftfartyg som särskilt har konstruerats 

eller ombyggts för forskningsändamål, för-
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söksändamål eller vetenskapliga ändamål,
4) amatörbyggda luftfartyg,
5) luftfartyg som ursprungligen konstrue-

rats för militära ändamål.
Bestämmelserna i 2—4 och 7 kap. tilläm-

pas inte på följande luftfartyg och anord-
ningar:

1) tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan el-
ler motordrivna fallskärmar,

2) glidare med en maximal tommassa på 
högst 80 kilogram för ensitsiga eller 100 ki-
logram för tvåsitsiga, inklusive sådana med 
fotstart,

3) övriga luftfartyg som har en maximal 
tommassa inklusive bränsle på högst 70 ki-
logram; med övriga luftfartyg avses dock 
inte obemannade luftfartyg.

Om det inte finns några hinder med hän-
syn till flygsäkerheten, får Trafiksäkerhets-
verket medge smärre undantag från be-
stämmelserna i 5 och 6 kap. i fråga om luft-
fartyg och anordningar som avses i 2 mom.

Obemannade luftfartyg får avvika från tra-
fikreglerna för luftfart inom ett område som 
är förbjudet för annan luftfart eller som av-
skilts för flygning med obemannade luftfar-
tyg, om det avvikande förfarandet är plane-
rat och genomförs utan att flygsäkerheten 
äventyras.

Om konsekvenserna för säkerheten och 
miljön förutsätter det och om inte något an-
nat följer av EASA-förordningen, får Trafik-
säkerhetsverket i fråga om luftfartyg och 
anordningar enligt 2 mom. samt sportfall-
skärmar och flygskärmar liksom hobby- el-
ler sportmodellflygplan meddela föreskrifter 
av teknisk natur och driftsföreskrifter samt 
föreskrifter om de kunskaper och färdigheter 
samt den erfarenhet och ålder som förutsätts 
av förarna. När föreskrifterna bereds ska 
riksomfattande amatörorganisationer inom 
luftfartsbranschen höras.

söksändamål eller vetenskapliga ändamål,
4) amatörbyggda luftfartyg,
5) luftfartyg som ursprungligen konstrue-

rats för militära ändamål.
Bestämmelserna i 2—4 och 7 kap. tilläm-

pas inte på följande luftfartyg och anord-
ningar:

1) tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan el-
ler motordrivna fallskärmar,

2) glidare med en maximal tommassa på 
högst 80 kilogram för ensitsiga eller 100 ki-
logram för tvåsitsiga, inklusive sådana med 
fotstart,

3) övriga luftfartyg som har en maximal 
tommassa inklusive bränsle på högst 70 ki-
logram; med övriga luftfartyg avses dock 
inte obemannade luftfartyg.

Om det inte finns några hinder med hän-
syn till flygsäkerheten, får Transport- och  
kommunikationsverket medge smärre undan-
tag från bestämmelserna i 5 och 6 kap. i 
fråga om luftfartyg och anordningar som av-
ses i 2 mom.

Obemannade luftfartyg får avvika från tra-
fikreglerna för luftfart inom ett område som 
är förbjudet för annan luftfart eller som av-
skilts för flygning med obemannade luftfar-
tyg, om det avvikande förfarandet är plane-
rat och genomförs utan att flygsäkerheten 
äventyras.

Om konsekvenserna för säkerheten och 
miljön förutsätter det och om inte något an-
nat följer av EASA-förordningen, får Trans-
port- och  kommunikationsverket i fråga om 
luftfartyg och anordningar enligt 2 mom. 
samt sportfallskärmar och flygskärmar lik-
som hobby- eller sportmodellflygplan med-
dela föreskrifter av teknisk natur och drifts-
föreskrifter samt föreskrifter om de kun-
skaper och färdigheter samt den erfarenhet 
och ålder som förutsätts av förarna. När fö-
reskrifterna bereds ska riksomfattande ama-
törorganisationer inom luftfartsbranschen 
höras.

10 §

Rätt till luftfart inom finskt territorium

Ett luftfartyg som används för luftfart 
inom finskt territorium ska ha finsk nat-
ionalitet eller nationalitet i en annan stat 

10 §

Rätt till luftfart inom finskt territorium

Ett luftfartyg som används för luftfart 
inom finskt territorium ska ha finsk nat-
ionalitet eller nationalitet i en annan stat 
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som tillträtt Chicagokonventionen eller ett 
särskilt tillstånd av Trafiksäkerhetsverket, 
om inte något annat följer av internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland. 
Detta krav gäller dock inte luftfartyg som 
avses i 9 § 2 mom. Bestämmelser om an-
vändning av en främmande stats militära 
luftfartyg och statsluftfartyg inom finskt ter-
ritorium finns i territorialövervakningslagen 
(755/2000).

Trafiksäkerhetsverket får bevilja ett till-
stånd enligt 1 mom., om det är fråga om

1) tillfällig trafik med ett luftfartyg från en 
stat som inte har tillträtt Chicagokonvent-
ionen,

2) överförings-, test-, demonstrations-, 
uppvisnings- eller tävlingsflygningar med 
ett oregistrerat luftfartyg,

3) en eller flera flygningar med en oregi-
strerad och obemannad fri luftballong,

4) sådan användning av luftfartyg som är 
jämförbar med användning enligt 1—3 
punkten.

som tillträtt Chicagokonventionen eller ett 
särskilt tillstånd av Transport- och  kommu-
nikationsverket, om inte något annat följer 
av internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland. Detta krav gäller dock 
inte luftfartyg som avses i 9 § 2 mom. Be-
stämmelser om användning av en främ-
mande stats militära luftfartyg och statsluft-
fartyg inom finskt territorium finns i 
territorialövervakningslagen (755/2000).

Transport- och  kommunikationsverket får 
bevilja ett tillstånd enligt 1 mom., om det är 
fråga om

1) tillfällig trafik med ett luftfartyg från en 
stat som inte har tillträtt Chicagokonvent-
ionen,

2) överförings-, test-, demonstrations-, 
uppvisnings- eller tävlingsflygningar med 
ett oregistrerat luftfartyg,

3) en eller flera flygningar med en oregi-
strerad och obemannad fri luftballong,

4) sådan användning av luftfartyg som är 
jämförbar med användning enligt 1—3 
punkten.

11 §

Områden där luftfart är inskränkt och far-
liga områden

Genom förordning av statsrådet får luftfart 
begränsas eller förbjudas ovanför objekt och 
områden som är viktiga för statens ledning, 
försvaret, gränskontrollen, räddnings-
uppgifter eller beredskapen eller ovanför 
områden som är av riksintresse för att 
skydda miljön. Trafiksäkerhetsverket får av 
särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart 
inom förbjudna områden efter att ha hört fö-
reträdare för dem som ska skyddas genom 
inrättandet av områdena. Närmare bestäm-
melser om hörande utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Om ett förbjudet område 
har inrättats för att skydda en anläggning, är 
dock sådan luftfart tillåten som har direkt 
samband med service av eller annan verk-
samhet vid och nyttjande av anläggningen. 
Inom restriktionsområden är luftfart tillåten 
endast med tillstånd av försvarsmakten eller 
enligt särskilda villkor som ställs av för-
svarsmakten.

11 §

Områden där luftfart är inskränkt och far-
liga områden

Genom förordning av statsrådet får luftfart 
begränsas eller förbjudas ovanför objekt och 
områden som är viktiga för statens ledning, 
försvaret, gränskontrollen, räddnings-
uppgifter eller beredskapen eller ovanför 
områden som är av riksintresse för att 
skydda miljön. Transport- och  kommunikat-
ionsverket får av särskilda skäl bevilja till-
stånd för luftfart inom förbjudna områden 
efter att ha hört företrädare för dem som ska 
skyddas genom inrättandet av områdena. 
Närmare bestämmelser om hörande utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Om ett för-
bjudet område har inrättats för att skydda en 
anläggning, är dock sådan luftfart tillåten 
som har direkt samband med service av eller 
annan verksamhet vid och nyttjande av an-
läggningen. Inom restriktionsområden är 
luftfart tillåten endast med tillstånd av för-
svarsmakten eller enligt särskilda villkor 
som ställs av försvarsmakten.
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Genom Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 
eller beslut kan sådana områden där verk-
samhet som äventyrar luftfartygens flygsä-
kerhet utövas under särskilda tidpunkter be-
tecknas som farliga områden. Områdeskon-
trollen ska underrättas om när utövandet av 
sådan verksamhet som äventyrar luftfarty-
gens flygsäkerhet inleds och avslutas inom 
farliga områden. Cellen för luftrumsplane-
ring enligt FUA-förordningen får dessutom 
av särskilda skäl bestämma och beteckna 
områden som tillfälliga farliga områden för 
en tid av högst två veckor, förutsatt att an-
visningar om betecknandet finns i den hand-
bok som styr luftrumsplaneringen och som 
nämns i 107 § 2 mom.

Av skäl som är nödvändiga för flygsäker-
heten, försvaret, territorialövervakningen, 
polisverksamheten, räddningsuppgifter, sä-
kerhetsutredningar eller upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet samt gränssä-
kerheten får Trafiksäkerhetsverket begränsa 
eller förbjuda luftfarten inom ett visst om-
råde för en tid av högst två veckor. I 167 § 
bestäms om rätt att ingripa i ett luftfartygs 
färd i de fall som kräver omedelbart ingri-
pande.

Cellen för luftrumsplanering ska på det 
sätt som den anser vara ändamålsenligt be-
gränsa eller förbjuda luftfarten inom ett visst 
område

1) på framställning av en räddnings-
myndighet, en polismyndighet, en militär-
myndighet, gränsbevakningsväsendet eller
Tullen, flyg- eller sjöräddnings-centralen, 
strålsäkerhetscentralen eller en luftfarts-
myndighet för en tid av högst tre dygn, om 
det är nödvändigt för flygsäkerheten, försva-
ret, polis-verksamheten, räddningsuppgifter, 
säkerhetsutredningar eller upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet eller gräns-
säkerheten,

2) på eget initiativ för en tid av högst ett 
dygn, om det för detta finns ett exceptionellt 
och särskilt vägande skäl som gäller flygsä-
kerheten eller försvaret.

Cellen för luftrumsplanering ska utan 
dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket
om förbudet eller begränsningen.

Genom Transport- och  kommunikations-
verkets föreskrifter eller beslut kan sådana 
områden där verksamhet som äventyrar luft-
fartygens flygsäkerhet utövas under sär-
skilda tidpunkter betecknas som farliga om-
råden. Områdeskontrollen ska underrättas 
om när utövandet av sådan verksamhet som 
äventyrar luftfartygens flygsäkerhet inleds 
och avslutas inom farliga områden. Cellen 
för luftrumsplanering enligt FUA-
förordningen får dessutom av särskilda skäl 
bestämma och beteckna områden som till-
fälliga farliga områden för en tid av högst 
två veckor, förutsatt att anvisningar om be-
tecknandet finns i den handbok som styr 
luftrumsplaneringen och som nämns i 107 § 
2 mom.

Av skäl som är nödvändiga för flygsäker-
heten, försvaret, territorialövervakningen, 
polisverksamheten, räddningsuppgifter, sä-
kerhetsutredningar eller upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet samt gränssä-
kerheten får Transport- och  kommunikat-
ionsverket begränsa eller förbjuda luftfarten 
inom ett visst område för en tid av högst två 
veckor. I 167 § bestäms om rätt att ingripa i 
ett luftfartygs färd i de fall som kräver ome-
delbart ingripande.

Cellen för luftrumsplanering ska på det 
sätt som den anser vara ändamålsenligt be-
gränsa eller förbjuda luftfarten inom ett visst 
område

1) på framställning av en räddnings-
myndighet, en polismyndighet, en militär-
myndighet, Gränsbevakningsväsendet eller 
Tullen, flyg- eller sjöräddnings-centralen, 
strålsäkerhetscentralen eller en luftfarts-
myndighet för en tid av högst tre dygn, om 
det är nödvändigt för flygsäkerheten, försva-
ret, polis-verksamheten, räddningsuppgifter, 
säkerhetsutredningar eller upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet eller gräns-
säkerheten,

2) på eget initiativ för en tid av högst ett 
dygn, om det för detta finns ett exceptionellt 
och särskilt vägande skäl som gäller flygsä-
kerheten eller försvaret.

Cellen för luftrumsplanering ska utan 
dröjsmål underrätta Transport- och  kom-
munikationsverket om förbudet eller be-
gränsningen.
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16 §

Luftfartygs registreringsbeteckning och re-
gistreringsbevis

För att få finsk nationalitet ska ett luftfar-
tyg införas i luftfartygsregistret eller det mi-
litära luftfartsregistret i Finland, om inte nå-
got annat föreskrivs nedan i denna lag. Tra-
fiksäkerhetsverket ska ge luftfartyget en re-
gistreringsbeteckning och som intyg över 
registreringen av ett luftfartyg utfärda ett re-
gistreringsbevis och ett interimistiskt regi-
streringsbevis över en interimistisk registre-
ring av ett luftfartyg.

Ett luftfartyg ska märkas med national-
itets- och registreringsbeteckningar. Trafik-
säkerhetsverket meddelar föreskrifter av 
teknisk natur om nationalitets- och registre-
ringsbeteckningarna och märkningen av 
dem.

16 §

Luftfartygs registreringsbeteckning och re-
gistreringsbevis

För att få finsk nationalitet ska ett luftfar-
tyg införas i trafik- och transportregistret el-
ler det militära luftfartsregistret i Finland, 
om inte något annat föreskrivs nedan i 
denna lag. Transport- och  kommunikations-
verket ska ge luftfartyget en registreringsbe-
teckning och som intyg över registreringen 
av ett luftfartyg utfärda ett registreringsbevis 
och ett interimistiskt registreringsbevis över 
en interimistisk registrering av ett luftfartyg.

Ett luftfartyg ska märkas med national-
itets- och registreringsbeteckningar. Trans-
port- och  kommunikationsverket meddelar 
föreskrifter av teknisk natur om national-
itets- och registreringsbeteckningarna och 
märkningen av dem.

17 §

Registreringsrätt

Ett luftfartyg får införas i luftfartygsregist-
ret i Finland om dess ägare, innehavare eller 
operatör är bosatt eller, om det är fråga om 
en juridisk person, har sin hemort i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte något annat följer av internat-
ionella förpliktelser som är bindande för 
Finland.

Om luftfartygets ägare, innehavare eller 
operatör är bosatt eller, om det är fråga om 
en juridisk person, har sin hemort i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, är en ytterli-
gare förutsättning för registrering att luftfar-
tygets huvudsakliga avgångsplats är i Fin-
land. En sådan ägare, innehavare eller ope-
ratör ska ha ett behörigt ombud i Finland.

Trafiksäkerhetsverket kan dock av sär-
skilda skäl registrera ett luftfartyg i Finland, 
om luftfartyget har tillräcklig operativ an-
knytning till Finland och luftfartygets ägare, 
innehavare eller operatör har ett behörigt 
ombud i Finland.

Ett luftfartyg som har införts i luftfartygs-
registret i en annan stat får inte registreras i 

17 §

Registreringsrätt

Ett luftfartyg får införas i trafik- och 
transportregistret i Finland om dess ägare, 
innehavare eller operatör är bosatt eller, om 
det är fråga om en juridisk person, har sin 
hemort i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om inte något an-
nat följer av internationella förpliktelser som 
är bindande för Finland.

Om luftfartygets ägare, innehavare eller 
operatör är bosatt eller, om det är fråga om 
en juridisk person, har sin hemort i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, är en ytterli-
gare förutsättning för registrering att luftfar-
tygets huvudsakliga avgångsplats är i Fin-
land. En sådan ägare, innehavare eller ope-
ratör ska ha ett behörigt ombud i Finland.

Transport- och  kommunikationsverket
kan dock av särskilda skäl registrera ett luft-
fartyg i Finland, om luftfartyget har tillräck-
lig operativ anknytning till Finland och luft-
fartygets ägare, innehavare eller operatör har 
ett behörigt ombud i Finland.

Ett luftfartyg som har införts i luftfartygs-
registret i en annan stat får inte registreras i 
Finland.
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Finland.

18 §

Ansökan om registrering

Luftfartygets ägare ska ansöka om regi-
strering hos Trafiksäkerhetsverket. I ansö-
kan ska uppges de uppgifter som nämns i 13 
§ 1 och 2 mom. samt i 14 § 1 och 2 mom., 
och ansökan ska åtföljas av utredning om 
förvärvet eller om grunden för besittnings-
eller nyttjanderätten till luftfartyget och om 
att rätt enligt 17 § att registerföra luftfarty-
get i Finland föreligger.

18 §

Ansökan om registrering

Luftfartygets ägare ska ansöka om regi-
strering hos Transport- och  kommunikat-
ionsverket. I ansökan ska uppges de uppgif-
ter som nämns i 13 § 1 och 2 mom. samt i 
14 § 1 och 2 mom., och ansökan ska åtföljas 
av utredning om förvärvet eller om grunden 
för besittnings- eller nyttjanderätten till luft-
fartyget och om att rätt enligt 17 § att regis-
terföra luftfartyget i Finland föreligger.

19 §

Interimistisk registrering

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan och 
av särskilda skäl registrera ett luftfartyg in-
terimistiskt för överförings- och testflyg-
ningar och för utbildning av besättningen.

Också luftfartyg som är under byggnad får 
införas i trafik- och transportregistret inte-
rimistiskt, om byggarbetet har kommit så 
långt att luftfartyget kan identifieras.

19 §

Interimistisk registrering

Transport- och  kommunikationsverket
kan på ansökan och av särskilda skäl regi-
strera ett luftfartyg interimistiskt för överfö-
rings- och testflygningar och för utbildning 
av besättningen.

Också luftfartyg som är under byggnad får 
införas i trafik- och transportregistret inte-
rimistiskt, om byggarbetet har kommit så 
långt att luftfartyget kan identifieras.

20 §

Förändringar i registeruppgifterna

Luftfartygets ägare ska underrätta Trafik-
säkerhetsverket om förändringar, och anmä-
lan ska åtföljas av tillräcklig utredning för 
att identifiera och verifiera de förändrade 
uppgifterna, om

1) de uppgifter enligt 13 § 1 eller 2 mom. 
eller 14 § 1 eller 2 mom. som ska införas i 
luftfartygsregistret förändras,

2) det sker en förändring i de förutsätt-
ningar för registrering som gäller bonings-
eller hemort enligt 17 § 1 eller 2 mom. eller 
avgångsplats enligt 17 § 2 mom.

Har ett luftfartyg för längre tid än 30 dagar 
överlåtits till någon annan för att användas 
av denne för egen räkning, ska överlåtaren 
anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket. An-
mälan enligt detta moment ska åtföljas av en 
avtalshandling eller anmälan som under-

20 §

Förändringar i registeruppgifterna

Luftfartygets ägare ska underrätta Trans-
port- och  kommunikationsverket om föränd-
ringar, och anmälan ska åtföljas av tillräck-
lig utredning för att identifiera och verifiera 
de förändrade uppgifterna, om

1) de uppgifter enligt V avd. 2 kap i lagen
om transportservice som ska införas i regist-
ret förändras,

2) det sker en förändring i de förutsätt-
ningar för registrering som gäller bonings-
eller hemort enligt 17 § 1 eller 2 mom. eller 
avgångsplats enligt 17 § 2 mom.

Har ett luftfartyg för längre tid än 30 dagar 
överlåtits till någon annan för att användas 
av denne för egen räkning, ska överlåtaren 
anmäla detta till Transport- och  kommuni-
kationsverket. Anmälan enligt detta moment 
ska åtföljas av en avtalshandling eller anmä-
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tecknats av parterna eller en kopia av en så-
dan.

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller ope-
ratör kan, när ägande-, besittnings- eller 
nyttjanderätten har upphört, anmäla detta för 
införande i registret. Anmälan ska åtföljas 
av utredning om att rätten har upphört och 
uppgift om den nya ägaren, innehavaren el-
ler operatören.

Anmälan om ändringar som avses i 1 och 
2 mom. ska göras till Trafiksäkerhetsverket
inom 14 dagar. Om anmälan inte har gjorts, 
kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda använd-
ningen av luftfartyget.

lan som undertecknats av parterna eller en 
kopia av en sådan.

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller ope-
ratör kan, när ägande-, besittnings- eller 
nyttjanderätten har upphört, anmäla detta för 
införande i registret. Anmälan ska åtföljas 
av utredning om att rätten har upphört och 
uppgift om den nya ägaren, innehavaren el-
ler operatören.

Anmälan om ändringar som avses i 1 och 
2 mom. ska göras till Transport- och  kom-
munikationsverket inom 14 dagar. Om an-
mälan inte har gjorts, kan Transport- och  
kommunikationsverket förbjuda använd-
ningen av luftfartyget.

22 §

Avförande av luftfartyg ur luftfartygsregist-
ret

Ett luftfartyg ska avföras ur trafik- och 
transportregistret

1) på ansökan av ägaren,
2) om Trafiksäkerhetsverket efter att ha 

gett ägaren tillfälle att bli hörd konstaterar 
att den förutsättning som gäller bonings- el-
ler hemort enligt 17 § 1 mom. eller av-
gångsplats enligt 17 § 2 mom. inte längre 
uppfylls, eller om det inte längre finns sär-
skilda skäl enligt 17 § 3 mom. att låta luft-
fartyget kvarstå i registret.

Trafiksäkerhetsverket kan avföra ett luft-
fartyg ur trafik- och transportregistret när 
luftfartyget har förstörts, skrotats eller för-
svunnit, om inte ägaren inom en av Trafik-
säkerhetsverket utsatt tid på minst sex må-
nader har lagt fram hinder mot att luftfarty-
get avförs ur registret.

Är ett luftfartyg intecknat eller har det 
gjorts en anteckning om att det är utmätt el-
ler föremål för någon säkringsåtgärd, förut-
sätts för avförande ur registret dessutom ett 
skriftligt samtycke av inteckningshavaren 
eller den som ansökt om utmätningen eller 
säkringsåtgärden. Har en flygplatsoperatör 
hindrat ett luftfartyg från att starta i enlighet 
med 165 § 2 mom. och anmält detta till Tra-
fiksäkerhetsverket, förutsätts ett skriftligt 
samtycke av flygplatsoperatören för avfö-
rande ur registret.

22 §

Avförande av luftfartyg ur trafik- och trans-
portregistret

Ett luftfartyg ska avföras ur trafik- och 
transportregistret

1) på ansökan av ägaren,
2) om Transport- och  kommunikations-

verket efter att ha gett ägaren tillfälle att bli 
hörd konstaterar att den förutsättning som 
gäller bonings- eller hemort enligt 17 § 1 
mom. eller avgångsplats enligt 17 § 2 mom. 
inte längre uppfylls, eller om det inte längre 
finns särskilda skäl enligt 17 § 3 mom. att 
låta luftfartyget kvarstå i registret.

Transport- och  kommunikationsverket
kan avföra ett luftfartyg ur trafik- och trans-
portregistret när luftfartyget har förstörts, 
skrotats eller försvunnit, om inte ägaren 
inom en av Transport- och  kommunikat-
ionsverket utsatt tid på minst sex månader 
har lagt fram hinder mot att luftfartyget av-
förs ur registret.

Är ett luftfartyg intecknat eller har det 
gjorts en anteckning om att det är utmätt el-
ler föremål för någon säkringsåtgärd, förut-
sätts för avförande ur registret dessutom ett 
skriftligt samtycke av inteckningshavaren 
eller den som ansökt om utmätningen eller 
säkringsåtgärden. Har en flygplatsoperatör 
hindrat ett luftfartyg från att starta i enlighet 
med 165 § 2 mom. och anmält detta till 
Transport- och  kommunikationsverket, för-
utsätts ett skriftligt samtycke av flygplats-
operatören för avförande ur registret.
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33 §

Luftvärdighet

Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt när det 
används för luftfart. Ett luftfartyg betraktas 
som luftvärdigt om det har konstruerats, till-
verkats, utrustats och underhållits så att det 
på ett betryggande sätt kan användas för 
luftfart samt i fråga om sina egenskaper 
även i övrigt är sådant.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhets-
verket, utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt 
EASA-förordningen och de förordningar 
som kommissionen antagit med stöd av den, 
närmare föreskrifter om konstruktion, till-
verkning, utrustning och underhåll av samt 
egenskaper hos luftfartyg och deras anord-
ningar och komponenter och om innehållet i 
och övriga arrangemang i anslutning till de 
inspektioner och prov som krävs för god-
kännande.

För att avhjälpa säkerhetsproblem som 
uppdagats i samband med användningen av 
luftfartyg eller deras anordningar och kom-
ponenter meddelar Trafiksäkerhetsverket
dessutom vid behov sådana luftvärdighetsdi-
rektiv av teknisk natur och driftsföreskrifter 
som förutsätts för flygsäkerheten.

33 §

Luftvärdighet

Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt när det 
används för luftfart. Ett luftfartyg betraktas 
som luftvärdigt om det har konstruerats, till-
verkats, utrustats och underhållits så att det 
på ett betryggande sätt kan användas för 
luftfart samt i fråga om sina egenskaper 
även i övrigt är sådant.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Transport- och  
kommunikationsverket, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen samt med beaktande av 
principerna enligt EASA-förordningen och 
de förordningar som kommissionen antagit 
med stöd av den, närmare föreskrifter om 
konstruktion, tillverkning, utrustning och 
underhåll av samt egenskaper hos luftfartyg 
och deras anordningar och komponenter och 
om innehållet i och övriga arrangemang i 
anslutning till de inspektioner och prov som 
krävs för godkännande.

För att avhjälpa säkerhetsproblem som 
uppdagats i samband med användningen av 
luftfartyg eller deras anordningar och kom-
ponenter meddelar Transport- och  kommu-
nikationsverket dessutom vid behov sådana 
luftvärdighetsdirektiv av teknisk natur och 
driftsföreskrifter som förutsätts för flygsä-
kerheten.

34 §

Upprätthållande av luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören av 
ett luftfartyg som används för luftfart ska se 
till att luftfartyget är luftvärdigt. För att upp-
fylla detta krav ska ägaren, innehavaren eller 
operatören se till att

1) alla fel och skador som påverkar säker 
användning repareras,

2) luftfartyget underhålls i enlighet med 
dess godkända underhållsprogram,

3) luftvärdighetsdirektiv och övriga före-
skrifter som påverkar fortsatt luftvärdighet 
iakttas,

4) de föreskrifter som Trafiksäkerhetsver-

34 §

Upprätthållande av luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören av 
ett luftfartyg som används för luftfart ska se 
till att luftfartyget är luftvärdigt. För att upp-
fylla detta krav ska ägaren, innehavaren eller 
operatören se till att

1) alla fel och skador som påverkar säker 
användning repareras,

2) luftfartyget underhålls i enlighet med 
dess godkända underhållsprogram,

3) luftvärdighetsdirektiv och övriga före-
skrifter som påverkar fortsatt luftvärdighet 
iakttas,

4) de föreskrifter som Transport- och  
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ket meddelat med anledning av säkerhets-
problem iakttas,

5) reparationer och ändringar som gäller 
luftfartyget, anordningarna och komponen-
terna görs så att luftfartyget, anordningarna 
och komponenterna uppfyller de krav som 
anges i eller uppställs med stöd av 33 §,

6) det efter underhållet görs en testflyg-
ning med luftfartyget, om det inte går att 
försäkra sig om luftfartygets luftvärdighet 
på något annat sätt.

Det är förbjudet att flyga med ett luftfar-
tyg, om

1) det inte är luftvärdigt,
2) nödutrustning och annan utrustning 

som behövs för att använda luftfartyget inte 
har installerats korrekt eller inte är i an-
vändbart skick, eller

3) det granskningsbevis avseende luftvär-
dighet som avses i 37 eller 38 § inte är gil-
tigt.

Luftfartygets ägare, innehavare eller ope-
ratör kan genom avtal överföra de uppgifter 
som avses i 1 mom. eller en del av dem på 
en i 35 § avsedd organisation som svarar för 
luftvärdighet. När det är fråga om ett luftfar-
tyg med en startmassa på minst 2 730 kilo-
gram och som inte är av enkel konstruktion, 
ska en i 35 § avsedd organisation som svarar 
för luftvärdighet sköta de uppgifter som av-
ses i 1 mom. eller så ska ett annat motsva-
rande arrangemang som godkänns av Tra-
fiksäkerhetsverket göras om förvaltningen 
av uppgifterna.

Luftfartygets underhållsprogram och änd-
ringar i det ska godkännas av Trafiksäker-
hetsverket eller den organisation som svarar 
för luftvärdigheten. Underhållsprogrammet 
för ett luftfartyg av enkel konstruktion och 
med en högsta tillåten startmassa på mindre 
än 2 730 kilogram ska godkännas av luftfar-
tygets ägare, innehavare eller operatör, som 
svarar för luftfartygets luftvärdighet.

kommunikationsverket meddelat med anled-
ning av säkerhetsproblem iakttas,

5) reparationer och ändringar som gäller 
luftfartyget, anordningarna och komponen-
terna görs så att luftfartyget, anordningarna 
och komponenterna uppfyller de krav som 
anges i eller uppställs med stöd av 33 §,

6) det efter underhållet görs en testflyg-
ning med luftfartyget, om det inte går att 
försäkra sig om luftfartygets luftvärdighet 
på något annat sätt.

Det är förbjudet att flyga med ett luftfar-
tyg, om

1) det inte är luftvärdigt,
2) nödutrustning och annan utrustning 

som behövs för att använda luftfartyget inte 
har installerats korrekt eller inte är i an-
vändbart skick, eller

3) det granskningsbevis avseende luftvär-
dighet som avses i 37 eller 38 § inte är gil-
tigt.

Luftfartygets ägare, innehavare eller ope-
ratör kan genom avtal överföra de uppgifter 
som avses i 1 mom. eller en del av dem på 
en i 35 § avsedd organisation som svarar för 
luftvärdighet. När det är fråga om ett luftfar-
tyg med en startmassa på minst 2 730 kilo-
gram och som inte är av enkel konstruktion, 
ska en i 35 § avsedd organisation som svarar 
för luftvärdighet sköta de uppgifter som av-
ses i 1 mom. eller så ska ett annat motsva-
rande arrangemang som godkänns av 
Transport- och  kommunikationsverket göras 
om förvaltningen av uppgifterna.

Luftfartygets underhållsprogram och änd-
ringar i det ska godkännas av Transport-
och  kommunikationsverket eller den organi-
sation som svarar för luftvärdigheten. Un-
derhållsprogrammet för ett luftfartyg av en-
kel konstruktion och med en högsta tillåten 
startmassa på mindre än 2 730 kilogram ska 
godkännas av luftfartygets ägare, innehavare 
eller operatör, som svarar för luftfartygets 
luftvärdighet.

35 §

Organisationer som svarar för luftvärdighet

Trafiksäkerhetsverket ska på ansökan 
godkänna en fysisk eller juridisk person som 

35 §

Organisationer som svarar för luftvärdighet

Transport- och  kommunikationsverket ska 
på ansökan godkänna en fysisk eller juridisk 
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en organisation som svarar för luftvärdighet, 
om personen i fråga har den yrkeskunniga 
personal som krävs för upprätthållande och 
övervakning av luftfartygs luftvärdighet, 
behövliga arbetsredskap och arbetslokaler, 
arbetsmetoder, ett kvalitetssystem och an-
visningar. Godkännandet beviljas för viss tid 
eller tills vidare med hänsyn till praxis för 
motsvarande godkännanden i de andra med-
lemsstaterna. Trafiksäkerhetsverket ska 
övervaka verksamheten vid de organisation-
er som svarar för luftvärdighet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhets-
verket, utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
och utifrån EASA-förordningen och de för-
ordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den, närmare föreskrifter om yrkes-
skickligheten för personalen vid organisat-
ioner som svarar för luftvärdighet samt om 
behövliga arbetsredskap, arbetslokaler, ar-
betsmetoder, kvalitetssystem och anvisning-
ar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över organisationer 
som svarar för luftvärdighet finns i 14 kap.

person som en organisation som svarar för 
luftvärdighet, om personen i fråga har den 
yrkeskunniga personal som krävs för upp-
rätthållande och övervakning av luftfartygs 
luftvärdighet, behövliga arbetsredskap och 
arbetslokaler, arbets-metoder, ett kvalitets-
system och anvisningar. Godkännandet be-
viljas för viss tid eller tills vidare med hän-
syn till praxis för motsvarande godkännan-
den i de andra medlemsstaterna. Transport-
och  kommunikationsverket ska övervaka 
verksamheten vid de organisationer som 
svarar för luftvärdighet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Transport- och  
kommunikationsverket, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen och utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, 
närmare föreskrifter om yrkesskickligheten 
för personalen vid organisationer som svarar 
för luftvärdighet samt om behövliga arbets-
redskap, arbetslokaler, arbetsmetoder, kvali-
tetssystem och anvisningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över organisationer 
som svarar för luftvärdighet finns i 14 kap.

36 §

Uppgifter om luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören ska 
se till att uppgifter om underhållet av luftfar-
tyget och dess anordningar och komponen-
ter registreras och förvaras i den tekniska 
bokföringen över luftfartyget så att det när 
som helst går att försäkra sig om luftfarty-
gets luftvärdighet. Trafiksäkerhetsverket
meddelar närmare föreskrifter om den tek-
niska bokföringen över luftfartyg.

Ägaren, innehavaren, operatören eller den 
som fått i uppdrag att ha hand om luftfarty-
gets underhåll och dess luftvärdighetsför-
valtning ska utan dröjsmål underrätta Tra-
fiksäkerhetsverket om omständigheter som 
kan ha väsentlig betydelse för luftfartygets 
luftvärdighet.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att av luft-
fartygets ägare, innehavare, operatör och 

36 §

Uppgifter om luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören ska 
se till att uppgifter om underhållet av luftfar-
tyget och dess anordningar och komponen-
ter registreras och förvaras i den tekniska 
bokföringen över luftfartyget så att det när 
som helst går att försäkra sig om luftfarty-
gets luftvärdighet. Transport- och  kommu-
nikationsverket meddelar närmare föreskrif-
ter om den tekniska bokföringen över luft-
fartyg.

Ägaren, innehavaren, operatören eller den 
som fått i uppdrag att ha hand om luftfarty-
gets underhåll och dess luftvärdighetsför-
valtning ska utan dröjsmål underrätta 
Transport- och  kommunikationsverket om 
omständigheter som kan ha väsentlig bety-
delse för luftfartygets luftvärdighet.

Transport- och  kommunikationsverket har 
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den som fått i uppdrag att ha hand om luft-
fartygets underhåll eller dess luftvärdighets-
förvaltning få alla uppgifter som behövs för 
tillsynen över luftvärdigheten.

rätt att av luftfartygets ägare, innehavare, 
operatör och den som fått i uppdrag att ha 
hand om luftfartygets underhåll eller dess 
luftvärdighetsförvaltning få alla uppgifter 
som behövs för tillsynen över luftvärdighet-
en.

37 §

Luftvärdighetsbevis och granskningsbevis 
avseende luftvärdighet

Trafiksäkerhetsverket beviljar luftvärdig-
hetsbevis för luftfartyg som har konstaterats 
uppfylla luftvärdighetskraven enligt 33 §.

Luftvärdighetsbeviset åtföljs av ett 
granskningsbevis avseende luftvärdighet. 
Granskningsbeviset beviljas för viss tid.

Luftvärdighetsbeviset och granskningsbe-
viset avseende luftvärdighet kan förenas 
med sådana villkor som behövs för trygg 
användning av luftfartyget och som gäller 
särskilda användnings-förhållanden.

Trafiksäkerhetsverket godkänner ett ut-
ländskt luftvärdighetsbevis eller gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet, om luft-
fartyget uppfyller de krav som gäller för att 
ett finländskt bevis ska beviljas.

37 §

Luftvärdighetsbevis och granskningsbevis 
avseende luftvärdighet

Transport- och  kommunikationsverket
beviljar luftvärdighetsbevis för luftfartyg 
som har konstaterats uppfylla luftvärdig-
hetskraven enligt 33 §.

Luftvärdighetsbeviset åtföljs av ett 
granskningsbevis avseende luftvärdighet. 
Granskningsbeviset beviljas för viss tid.

Luftvärdighetsbeviset och granskningsbe-
viset avseende luftvärdighet kan förenas 
med sådana villkor som behövs för trygg 
användning av luftfartyget och som gäller 
särskilda användnings-förhållanden.

Transport- och  kommunikationsverket
godkänner ett utländskt luftvärdighetsbevis 
eller granskningsbevis avseende luftvärdig-
het, om luftfartyget uppfyller de krav som 
gäller för att ett finländskt bevis ska bevil-
jas.

38 §

Flygtillstånd

Trots bestämmelserna i 33 och 34 § kan 
Trafiksäkerhetsverket för viss tid bevilja till-
stånd till att ett luftfartyg används för luft-
fart för prövning av luftfartygets egenskap-
er, även om fartygets luftvärdighet inte är 
fullt klarlagd. Trafiksäkerhetsverket kan be-
vilja ett motsvarande tillstånd för överfö-
ringsflygningar eller även i övrigt av andra 
motsvarande särskilda skäl, även om luftfar-
tyget inte helt uppfyller kraven på luftvär-
dighet.

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för ett 
luftvärdighetsbevis bevilja ett flygtillstånd 
för ett luftfartyg som inte har påvisats upp-
fylla kraven enligt 33 §, men som anses 

38 §

Flygtillstånd

Trots bestämmelserna i 33 och 34 § kan 
Transport- och  kommunikationsverket för 
viss tid bevilja tillstånd till att ett luftfartyg 
används för luftfart för prövning av luftfar-
tygets egenskaper, även om fartygets luft-
värdighet inte är fullt klarlagd. Transport-
och  kommunikationsverket kan bevilja ett 
motsvarande tillstånd för överföringsflyg-
ningar eller även i övrigt av andra motsva-
rande särskilda skäl, även om luftfartyget 
inte helt uppfyller kraven på luftvärdighet.

Transport- och  kommunikationsverket
kan i stället för ett luftvärdighetsbevis be-
vilja ett flygtillstånd för ett luftfartyg som 
inte har påvisats uppfylla kraven enligt 33 §, 
men som anses uppfylla kraven på flygsä-
kerhet med hänsyn till det planerade an-
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uppfylla kraven på flygsäkerhet med hänsyn 
till det planerade användningsändamålet. 
Tillståndet ska åtföljas av ett gransknings-
bevis avseende luftvärdighet som beviljats 
för viss tid.

Flygtillståndet och granskningsbeviset av-
seende luftvärdighet kan förenas med såd-
ana villkor som behövs för säker använd-
ning av luftfartyget.

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna luft-
fart med ett luftfartyg som har ett utländskt 
tillstånd, om förutsättningarna i 1 och 2 
mom. uppfylls.

vändningsändamålet. Tillståndet ska åtföljas 
av ett granskningsbevis avseende luftvär-
dighet som beviljats för viss tid.

Flygtillståndet och granskningsbeviset av-
seende luftvärdighet kan förenas med såd-
ana villkor som behövs för säker använd-
ning av luftfartyget.

Transport- och  kommunikationsverket
kan godkänna luftfart med ett luftfartyg som 
har ett utländskt tillstånd, om förutsättning-
arna i 1 och 2 mom. uppfylls.

39 §

Tillsyn över luftvärdighet

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över att luftfartyg samt deras anordningar 
och komponenter uppfyller kraven på luft-
värdighet enligt 33 §. Trafiksäkerhetsverket
har rätt att inspektera och besiktiga ett luft-
fartyg och förordna att testflygningar ska 
flygas med det. Luftfartygets ägare, inneha-
vare och operatör svarar för ordnandet av 
testflygningar och för kostnaderna för dem.

Vid tillsynen över luftvärdighet kan Tra-
fiksäkerhetsverket som hjälp anlita en i 35 § 
avsedd organisation som svarar för luftvär-
dighet eller andra inhemska eller utländska 
sakkunniga.

För fastställande av och tillsyn över luft-
värdighet meddelar Trafiksäkerhetsverket
vid behov närmare föreskrifter av teknisk 
natur och föreskrifter om förfaranden i fråga 
om

1) de besiktningar som utförs av verket,
2) innehållet i och arrangemangen för de 

luftvärdighetsgranskningar som organisat-
ioner som svarar för luftvärdighet utför när 
de biträder Trafiksäkerhetsverket,

3) innehållet i och arrangemangen för in-
spektioner för fortsatt brukstid för ett luftfar-
tyg och andra särskilda inspektioner samt 
om den som utför inspektionerna.

39 §

Tillsyn över luftvärdighet

Transport- och  kommunikationsverket ska 
utöva tillsyn över att luftfartyg samt deras 
anordningar och komponenter uppfyller 
kraven på luftvärdighet enligt 33 §. Trans-
port- och  kommunikationsverket har rätt att 
inspektera och besiktiga ett luftfartyg och 
förordna att testflygningar ska flygas med 
det. Luftfartygets ägare, innehavare och ope-
ratör svarar för ordnandet av testflygningar 
och för kostnaderna för dem.

Vid tillsynen över luftvärdighet kan 
Transport- och  kommunikationsverket som 
hjälp anlita en i 35 § avsedd organisation 
som svarar för luftvärdighet eller andra in-
hemska eller utländska sakkunniga.

För fastställande av och tillsyn över luft-
värdighet meddelar Transport- och  kommu-
nikationsverket vid behov närmare föreskrif-
ter av teknisk natur och föreskrifter om för-
faranden i fråga om

1) de besiktningar som utförs av verket,
2) innehållet i och arrangemangen för de 

luftvärdighetsgranskningar som organisat-
ioner som svarar för luftvärdighet utför när 
de biträder Transport- och  kommunikat-
ionsverket,

3) innehållet i och arrangemangen för in-
spektioner för fortsatt brukstid för ett luftfar-
tyg och andra särskilda inspektioner samt 
om den som utför inspektionerna.
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40 §

Beviljande och förnyande av gransknings-
bevis avseende luftvärdighet

På grundval av en luftvärdighetsgransk-
ning som utförts av en organisation som 
svarar för luftvärdighet och på grundval av 
organisationens rekommendation beviljar el-
ler förnyar Trafiksäkerhetsverket ett gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet, om luft-
fartyget vid granskningstidpunkten uppfyller 
kraven för beviljande av ett luftvärdighets-
bevis eller flygtillstånd. Trafiksäkerhetsver-
ket kan också bestämma att en organisation 
som svarar för luftvärdighet och som biträ-
der Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 39 
§ 2 mom. beviljar eller förnyar ett gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet på de 
villkor som Trafiksäkerhetsverket anger sär-
skilt.

Kan inte ett granskningsbevis avseende 
luftvärdighet eller en rekommendation skä-
ligen fås av den organisation som svarar för 
luftvärdighet, kan Trafiksäkerhetsverket på 
grundval av sin besiktning bevilja ett luft-
värdighetsbevis eller ett i 38 § 2 mom. av-
sett flygtillstånd, om luftfartyget vid besikt-
ningstidpunkten uppfyller kraven för bevil-
jande av ett luftvärdighetsbevis eller flygtill-
stånd.

40 §

Beviljande och förnyande av gransknings-
bevis avseende luftvärdighet

På grundval av en luftvärdighetsgransk-
ning som utförts av en organisation som 
svarar för luftvärdighet och på grundval av 
organisationens rekommendation beviljar el-
ler förnyar Transport- och  kommunikat-
ionsverket ett granskningsbevis avseende 
luftvärdighet, om luftfartyget vid gransk-
ningstidpunkten uppfyller kraven för bevil-
jande av ett luftvärdighetsbevis eller flygtill-
stånd. Transport- och  kommunikationsver-
ket kan också bestämma att en organisation 
som svarar för luftvärdighet och som biträ-
der Transport- och  kommunikationsverket i 
enlighet med 39 § 2 mom. beviljar eller för-
nyar ett granskningsbevis avseende luftvär-
dighet på de villkor som Transport- och  
kommunikationsverket anger särskilt.

Kan inte ett granskningsbevis avseende 
luftvärdighet eller en rekommendation skä-
ligen fås av den organisation som svarar för 
luftvärdighet, kan Transport- och  kommu-
nikationsverket på grundval av sin besikt-
ning bevilja ett luftvärdighetsbevis eller ett i 
38 § 2 mom. avsett flygtillstånd, om luftfar-
tyget vid besiktningstidpunkten uppfyller 
kraven för beviljande av ett luftvärdighets-
bevis eller flygtillstånd.

41 §

Återkallande av luftvärdighetsbevis, gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och flyg-

tillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett 
luftvärdighetsbevis, ett granskningsbevis av-
seende luftvärdighet eller ett flygtillstånd el-
ler förbjuda att ett luftfartyg används för 

41 §

Återkallande av luftvärdighetsbevis, gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och flyg-

tillstånd

Transport- och  kommunikationsverket
kan återkalla ett luftvärdighetsbevis, ett 
granskningsbevis avseende luftvärdighet el-
ler ett flygtillstånd eller förbjuda att ett luft-
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luftfart, om verket vid tillsynen konstaterar 
eller har grundad anledning att misstänka att 
luftfartyget inte är luftvärdigt eller att det 
inte längre uppfyller kraven på flygsäkerhet 
och om det inte inom en skälig tid som Tra-
fiksäkerhetsverket bestämmer görs eller vi-
sas vara luftvärdigt eller uppfyller eller visas 
uppfylla kraven på flygsäkerhet.

Om villkor som behövs för flygsäkerheten 
har ställts för beviljande, förnyande eller 
godkännande av flygtillstånd eller gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och om 
dessa villkor inte har följts, kan Trafiksä-
kerhetsverket förbjuda användningen av 
luftfartyget för luftfart till dess att villkoren 
har uppfyllts.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas på återkallande av sådant godkän-
nande av ett utländskt luftfartyg som avses i 
37 § 4 mom.

fartyg används för luftfart, om verket vid 
tillsynen konstaterar eller har grundad an-
ledning att misstänka att luftfartyget inte är 
luftvärdigt eller att det inte längre uppfyller 
kraven på flygsäkerhet och om det inte inom 
en skälig tid som Transport- och  kommuni-
kationsverket bestämmer görs eller visas 
vara luftvärdigt eller uppfyller eller visas 
uppfylla kraven på flygsäkerhet.

Om villkor som behövs för flygsäkerheten 
har ställts för beviljande, förnyande eller 
godkännande av flygtillstånd eller gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och om 
dessa villkor inte har följts, kan Transport-
och  kommunikationsverket förbjuda an-
vändningen av luftfartyget för luftfart till 
dess att villkoren har uppfyllts.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas på återkallande av sådant godkän-
nande av ett utländskt luftfartyg som avses i 
37 § 4 mom.

42 §

Konstruktion, tillverkning och underhåll

För konstruktion, tillverkning och under-
håll av luftfartyg och dess anordningar och 
komponenter krävs godkännande av Trafik-
säkerhetsverket. Ett godkännande ska bevil-
jas sådana konstruktörer, tillverkare eller 
underhållare som har den yrkeskunniga per-
sonal som krävs för uppgifterna, behövliga 
arbetsredskap samt arbetslokaler, arbetsme-
toder, ett kvalitetssystem och anvisningar. 
Beroende på arbetets omfattning och svårig-
hetsgrad kan Trafiksäkerhetsverkets god-
kännande vara

1) ett godkännande av en konstruktions-, 
tillverknings- eller underhållsorganisation,

2) ett flygmekanikercertifikat, eller
3) ett godkännande för en person för en 

viss uppgift som kräver särskild yrkeskun-
skap.

För en konstruktör krävs inte godkän-
nande, om det är fråga om

1) konstruktion som gäller en mindre mo-
difiering eller reparation,

2) konstruktion av ett luftfartyg för vilket 
det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller 
konstruktion av anordningar eller kompo-

42 §

Konstruktion, tillverkning och underhåll

För konstruktion, tillverkning och under-
håll av luftfartyg och dess anordningar och 
komponenter krävs godkännande av Trans-
port- och  kommunikationsverket. Ett god-
kännande ska beviljas sådana konstruktörer, 
tillverkare eller underhållare som har den 
yrkeskunniga personal som krävs för upp-
gifterna, behövliga arbets-redskap samt ar-
betslokaler, arbets-metoder, ett kvalitetssy-
stem och anvisningar. Beroende på arbetets 
omfattning och svårighetsgrad kan Trans-
port- och  kommunikationsverket godkän-
nande vara

1) ett godkännande av en konstruktions-, 
tillverknings- eller underhållsorganisation,

2) ett flygmekanikercertifikat, eller
3) ett godkännande för en person för en 

viss uppgift som kräver särskild yrkeskun-
skap.

För en konstruktör krävs det inte godkän-
nande, om det är fråga om

1) konstruktion som gäller en mindre mo-
difiering eller reparation,

2) konstruktion av ett luftfartyg för vilket 
det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller 
konstruktion av anordningar eller kompo-
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nenter till ett sådant luftfartyg, eller
3) konstruktion som gäller en modifiering 

eller reparation i ett luftfartyg för vilket det 
inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller för 
vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stäl-
let för ett luftvärdighetsbevis.

För en tillverkare krävs inte godkännande, 
om det är fråga om ett luftfartyg där minst 
51 procent är byggt av en amatör eller en 
amatörförening utan vinstsyfte, för vederbö-
randes egna syften och utan något kommer-
siellt syfte.

För en underhållare krävs inte godkän-
nande av Trafiksäkerhetsverket, om under-
hållaren har motsvarande godkännande i en 
annan medlemsstat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller ett godkän-
nande som beviljats i luftfartygets kon-
struktionstat.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att det 
inte krävs godkännande för den som utför 
underhåll, om det är fråga om

1) begränsat underhåll av ett privat luftfar-
tyg av enkel konstruktion med en högsta till-
låten startmassa på mindre än 2 730 kilo-
gram,

2) begränsat underhåll av ett segelflygplan 
eller en varmluftsballong,

3) underhåll av ett luftfartyg för vilket det 
har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett 
luftvärdighetsbevis,

4) ett arbete som utförs under uppsikt av 
den som godkänts att utföra underhåll.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhets-
verket, utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt 
EASA-förordningen och de förordningar 
som Europeiska kommissionen antagit med 
stöd av den, närmare föreskrifter om kon-
struktörerna, tillverkarna och dem som utför 
underhåll i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) prov och intyg som krävs för att fast-
ställa yrkesskickligheten,

3) arbetsredskap och arbetslokaler,
4) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-

visningar.
För underlag för modifiering och reparat-

ion av luftfartyg krävs godkännande av Tra-

nenter till ett sådant luftfartyg, eller
3) konstruktion som gäller en modifiering 

eller reparation i ett luftfartyg för vilket det 
inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller för 
vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stäl-
let för ett luftvärdighetsbevis.

För en tillverkare krävs det inte godkän-
nande, om det är fråga om ett luftfartyg där 
minst 51 procent är byggt av en amatör eller 
en amatörförening utan vinstsyfte, för ve-
derbörandes egna syften och utan något 
kommersiellt syfte.

För en underhållare krävs inte godkän-
nande av Transport- och  kommunikations-
verket, om underhållaren har motsvarande 
godkännande i en annan medlemsstat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller ett godkännande som beviljats i luftfar-
tygets konstruktionstat. 

Transport- och  kommunikationsverket
kan besluta att det inte krävs godkännande 
för den som utför underhåll, om det är fråga 
om

1) begränsat underhåll av ett privat luftfar-
tyg av enkel konstruktion med en högsta till-
låten startmassa på mindre än 2 730 kilo-
gram,

2) begränsat underhåll av ett segelflygplan 
eller en varmluftsballong,

3) underhåll av ett luftfartyg för vilket det 
har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett 
luftvärdighetsbevis,

4) ett arbete som utförs under uppsikt av 
den som godkänts att utföra underhåll.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Transport- och  
kommunikationsverket, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen samt med beaktande av 
principerna enligt EASA-förordningen och 
de förordningar som Europeiska kommiss-
ionen antagit med stöd av den, närmare fö-
reskrifter om konstruktörerna, tillverkarna 
och dem som utför underhåll i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) prov och intyg som krävs för att fast-
ställa yrkesskickligheten,

3) arbetsredskap och arbetslokaler,
4) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-

visningar.
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fiksäkerhetsverket, om inte Trafiksäkerhets-
verket beslutar något annat. Trafiksäkerhets-
verket meddelar närmare föreskrifter om un-
derlagen med beaktande av motsvarande 
krav i Europeiska unionens lagstiftning, och 
kan förordna om att vissa underlag ska vara 
befriade från kravet på godkännande, om 
godkännandet inte är behövligt för flygsä-
kerheten.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som beviljats för konstruktion, tillverkning 
och underhåll finns i 14 kap.

För underlag för luftfartyg och för un-
derlag för modifiering och reparation av
luftfartyg krävs godkännande av Transport-
och  kommunikationsverket, om inte Trans-
port- och  kommunikationsverket beslutar 
något annat. Transport- och  kommunikat-
ionsverket meddelar närmare föreskrifter om 
underlagen med beaktande av motsvarande 
krav i Europeiska unionens lagstiftning, och 
kan befria underlag från kravet på godkän-
nande, om godkännandet inte är behövligt 
för flygsäkerheten.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som beviljats för konstruktion, tillverkning 
och underhåll finns i 14 kap.

43 §

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal kan ansöka om godkännande hos 
Trafiksäkerhetsverket. Ett godkännande ska 
beviljas en utbildningsorganisation om den 
har den yrkeskunniga personal som krävs 
för uppgifterna, behövliga utbildningsloka-
ler och utbildnings-hjälpmedel, ett utbild-
ningsprogram och ett kvalitetssystem. Tra-
fiksäkerhetsverket övervakar organisationer-
nas verksamhet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhets-
verket, utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
samt utifrån EASA-förordningen och de 
förordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den, närmare föreskrif-
ter om utbildningsorganisationerna för un-
derhållspersonal i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-
visningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över utbildnings-
organisationer för underhållspersonal finns i 
14 kap.

43 §

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal kan ansöka om godkännande hos 
Transport- och  kommunikationsverket. Ett 
godkännande ska beviljas en utbildningsor-
ganisation om den har den yrkeskunniga 
personal som krävs för uppgifterna, behöv-
liga utbildningslokaler och utbildnings-
hjälpmedel, ett utbildnings-program och ett 
kvalitetssystem. Transport- och  kommuni-
kationsverket övervakar organisationernas 
verksamhet.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Transport- och  
kommunikationsverket, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som 
Europeiska kommissionen antagit med stöd 
av den, närmare föreskrifter om utbildnings-
organisationerna för underhållspersonal i 
fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-
visningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över utbildnings-
organisationer för underhållspersonal finns i 
14 kap.
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44 §

Utsläpp

Ett motordrivet luftfartyg ska vara kon-
struerat, tillverkat, utrustat och underhållet 
så att luftfartygets buller och annat utsläpp 
inte medför skada för miljön eller avsevärd 
miljöstörning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter av teknisk natur om 
buller och övriga utsläpp baserade på de 
standarder som avses i Chicagokonvention-
en.

Bestämmelser om driftsrestriktioner av 
bullerskäl vid flygplatser finns i 12 kap.

44 §

Utsläpp

Ett motordrivet luftfartyg ska vara kon-
struerat, tillverkat, utrustat och underhållet 
så att luftfartygets buller och annat utsläpp 
inte medför skada för miljön eller avsevärd 
miljöstörning.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter av 
teknisk natur om buller och övriga utsläpp 
baserade på de standarder som avses i Chi-
cagokonventionen.

Bestämmelser om driftsrestriktioner av 
bullerskäl vid flygplatser finns i 12 kap.

46 §

Tillståndsgivare

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd, 
om inte något annat följer av 163 §. Me-
dicinska intyg kan dock beviljas av en 
flygläkare, ett flygmedicinskt centrum 
eller Transport- och  kommunikations-
verket. Ett tillstånd ska beviljas om sö-
kanden uppfyller förutsättningarna för 
erhållande av tillståndet. Ett tillstånd be-
viljas för viss tid om inte något annat be-
stäms nedan.

46 §

Tillståndsgivare

Transport- och  kommunikationsverket
beviljar tillstånd, om inte något annat följer 
av 163 §. Medicinska intyg kan dock bevil-
jas av en flygläkare, ett flygmedicinskt cent-
rum eller Transport- och  kommunikations-
verket. Ett tillstånd ska beviljas om sökan-
den uppfyller förutsättningarna för erhål-
lande av tillståndet. Ett tillstånd beviljas för 
viss tid om inte något annat bestäms nedan.

47 §

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas 
och tillståndsslag

För att följande tillstånd ska beviljas förut-
sätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa, 
kunskaper, färdigheter, utbildning och erfa-
renhet uppfyller behörighetskraven för det 
aktuella tillståndsslaget:

1) flygcertifikat jämte behörigheter,
2) certifikat för underhållspersonal,

47 §

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas 
och tillståndsslag

För att följande tillstånd ska beviljas förut-
sätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa, 
kunskaper, färdigheter, utbildning och erfa-
renhet uppfyller behörighetskraven för det 
aktuella tillståndsslaget:

1) flygcertifikat jämte behörigheter,
2) certifikat för underhållspersonal,
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3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-
fiktjänstpersonal,

4) medicinskt intyg,
5) certifikat för flygläkare,
6) kabinbesättningsintyg och medicinsk 

rapport för kabinbesättning,
7) godkännande för personer som ger ran-

geringssignaler åt luftfartyg,
8) godkännande för flygkontrollant,
9) certifikat jämte behörigheter för pilot 

för fjärrstyrt luftfartyg.
För att säkerställa flygsäkerheten medde-

lar Trafiksäkerhetsverket, utifrån de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den eller 
utifrån Eurocontrols normer, närmare före-
skrifter om behörighetskrav för tillstånd, an-
sökan om tillstånd och tillståndens giltig-
hetstider.

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sö-
kanden inte är lämplig att inneha tillståndet. 
En sökande ska anses olämplig att inneha ett 
tillstånd, om sökanden

1) trots en anmärkning eller varning forts-
ätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart,

2) genom att i väsentlig grad eller uppre-
pade gånger bryta mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om luftfart visar bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa,

3) genom sin tidigare verksamhet har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-
melserna eller föreskrifterna att det finns an-
ledning att misstänka att sökanden inte 
förmår eller vill följa de bestämmelser och 
föreskrifter som är av väsentlig betydelse för 
säkerheten inom luftfarten.

I tillståndet anges vilka uppgifter inneha-
varen har rätt att utföra. Tillståndet kan för-
enas med villkor som behövs för upprätthål-
lande av flygsäkerheten.

Med avvikelse från vad som i språklagen 
(423/2003) föreskrivs om språk som an-
vänds hos myndigheter kan Trafiksäkerhets-
verket ordna prov på engelska i de kunskap-
er och färdigheter som krävs för att tillstånd 
ska beviljas.

3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-
fiktjänstpersonal,

4) medicinskt intyg,
5) certifikat för flygläkare,
6) kabinbesättningsintyg och medicinsk 

rapport för kabinbesättning,
7) godkännande för personer som ger ran-

geringssignaler åt luftfartyg,
8) godkännande för flygkontrollant,
9) certifikat jämte behörigheter för pilot 

för fjärrstyrt luftfartyg.
För att säkerställa flygsäkerheten medde-

lar Transport- och  kommunikations-verket, 
utifrån de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt uti-
från EASA-förordningen och de förordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
den eller utifrån Eurocontrols normer, när-
mare föreskrifter om behörighetskrav för 
tillstånd, ansökan om tillstånd och tillstån-
dens giltighetstider.

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sö-
kanden inte är lämplig att inneha tillståndet. 
En sökande ska anses olämplig att inneha ett 
tillstånd, om sökanden

1) trots en anmärkning eller varning forts-
ätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart,

2) genom att i väsentlig grad eller uppre-
pade gånger bryta mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om luftfart visar bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa,

3) genom sin tidigare verksamhet har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-
melserna eller föreskrifterna att det finns an-
ledning att misstänka att sökanden inte 
förmår eller vill följa de bestämmelser och 
föreskrifter som är av väsentlig betydelse för 
säkerheten inom luftfarten.

I tillståndet anges vilka uppgifter inneha-
varen har rätt att utföra. Tillståndet kan för-
enas med villkor som behövs för upprätthål-
lande av flygsäkerheten.

Med avvikelse från vad som i språklagen 
(423/2003) föreskrivs om språk som an-
vänds hos myndigheter kan Transport- och  
kommunikationsverket ordna prov på eng-
elska i de kunskaper och färdigheter som 
krävs för att tillstånd ska beviljas.
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48 §

Förutsättningar för beviljande av ett medi-
cinskt intyg

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det att sökanden uppfyller de me-
dicinska krav som Trafiksäkerhetsverket
ställt och som motsvarar de standarder och 
rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen eller Eurocontrols normer och 
rekommendationer eller bestämmelserna i 
EASA-förordningen och de förordningar 
som kommissionen antagit med stöd av den.

Ett medicinskt intyg beviljas för viss tid 
enligt de standarder, normer och rekom-
mendationer som avses i 1 mom., om det 
inte finns särskilda skäl att avvika från detta. 
För att ett medicinskt intyg ska beviljas och 
förnyas krävs det att personen godkänts vid 
en undersökning av en flygläkare.

Godkända flygläkare eller företagsläkare 
ska lämna utlåtanden om bedömningen av 
medicinsk lämplighet samt kopior av det 
medicinska intyget eller av den medicinska 
rapporten för kabinbesättning till Trafiksä-
kerhetsverket. På begäran ska också flygme-
dicinsk dokumentation, flygmedicinska be-
dömningar och andra uppgifter som behövs 
lämnas till Trafiksäkerhetsverket.

48 §

Förutsättningar för beviljande av ett medi-
cinskt intyg

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det att sökanden uppfyller de me-
dicinska krav som Transport- och  kommu-
nikationsverket ställt och som motsvarar de 
standarder och rekommendationer som av-
ses i Chicagokonventionen eller Eurocon-
trols normer och rekommendationer eller 
bestämmelserna i EASA-förordningen och 
de förordningar som kommissionen antagit 
med stöd av den.

Ett medicinskt intyg beviljas för viss tid 
enligt de standarder, normer och rekom-
mendationer som avses i 1 mom., om det 
inte finns särskilda skäl att avvika från detta. 
För att ett medicinskt intyg ska beviljas och 
förnyas krävs det att personen godkänts vid 
en undersökning av en flygläkare.

Godkända flygläkare eller företagsläkare 
ska lämna utlåtanden om bedömningen av 
medicinsk lämplighet samt kopior av det 
medicinska intyget eller av den medicinska 
rapporten för kabinbesättning till Transport-
och  kommunikationsverket. På begäran ska 
också flygmedicinsk dokumentation, flyg-
medicinska bedömningar och andra uppgif-
ter som behövs lämnas till Transport- och  
kommunikationsverket.

49 §

Skyldighet att anmäla omständigheter som 
inverkar på behörigheten och fastställande 

av behörighet

De som ansöker om tillstånd ska till en 
auktoriserad flygläkare, en företagsläkare el-
ler Trafiksäkerhetsverket anmäla sådana 
omständigheter som de fått kännedom om 
och som inverkar på deras behörighet. De 
som innehar tillstånd ska till Trafiksäker-
hetsverket anmäla sådana omständigheter 

49 §

Skyldighet att anmäla omständigheter som 
inverkar på behörigheten och fastställande 

av behörighet

De som ansöker om tillstånd ska till en 
auktoriserad flygläkare, en företagsläkare el-
ler Transport- och  kommunikationsverket  
anmäla sådana omständigheter som de fått 
kännedom om och som inverkar på deras 
behörighet. De som innehar tillstånd ska till 
Transport- och  kommunikationsverket an-
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som de fått kännedom om och som inverkar 
på deras behörighet. Om de omständigheter 
som inverkar på tillståndshavarens behörig-
het påverkar tillståndshavarens förutsätt-
ningar att sköta uppgifter enligt detta kapi-
tel, ska tillståndshavaren anmäla förändring-
arna i behörigheten till sin arbetsgivare.

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte upp-
fyller förutsättningarna för att ett medicinskt 
intyg ska beviljas, kan Trafiksäkerhetsverket
bestämma att denne ska genomgå läkarkon-
troller och andra undersökningar för att klar-
lägga hälsotillståndet.

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte upp-
fyller de krav på kunskaper och färdigheter 
som förutsätts för att ett tillstånd ska bevil-
jas, kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att 
denne ska genomgå teoriprov, kontrollflyg-
ningar och andra kontroller.

Den som ansöker om eller innehar ett till-
stånd svarar för avgifter och andra kostnader 
för de kontroller, undersökningar och prov 
som avses i 2 och 3 mom.

mäla sådana omständigheter som de fått 
kännedom om och som inverkar på deras 
behörighet. Om de omständigheter som in-
verkar på tillståndshavarens behörighet på-
verkar tillståndshavarens förutsättningar att 
sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska till-
ståndshavaren anmäla förändringarna i be-
hörigheten till sin arbetsgivare.

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte upp-
fyller förutsättningarna för att ett medicinskt 
intyg ska beviljas, kan Transport- och  
kommunikationsverket bestämma att denne 
ska genomgå läkarkontroller och andra 
undersökningar för att klarlägga hälsotill-
ståndet.

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte upp-
fyller de krav på kunskaper och färdigheter 
som förutsätts för att ett tillstånd ska bevil-
jas, kan Transport- och  kommunikations-
verket bestämma att denne ska genomgå teo-
riprov, kontrollflygningar och andra kontrol-
ler.

Den som ansöker om eller innehar ett till-
stånd svarar för avgifter och andra kostnader 
för de kontroller, undersökningar och prov 
som avses i 2 och 3 mom.

50 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplys-
ningar

För bedömning av förutsättningarna för att 
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har 
Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att ur straffregistret, bö-
tesregistret och justitie-förvaltningens in-
formationssystem med uppgifter om brott-
mål som är föremål för åtalsprövning samt 
av förundersökningsmyndigheterna få såd-
ana uppgifter om sökanden eller tillstånds-
havaren som gäller äventyrande av trafiksä-
kerheten vid luftfart, grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten vid framförande av ett mo-
tordrivet fordon, förande eller styrande av 
luftfartyg eller annat fortskaffningsmedel på 
det sätt som avses i 23 kap. i strafflagen och 
användning av alkohol eller annat berus-
ningsmedel i sådana uppgifter inom mark-
organisationen som påverkar flygsäkerheten

50 §

Transport- och  kommunikationsverkets rätt 
att få upplysningar

För bedömning av förutsättningarna för att 
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har 
Transport- och  kommunikationsverket trots 
sekretessbestämmelserna rätt att ur straffre-
gistret, bötesregistret och justitie-
förvaltningens informationssystem med 
uppgifter om brottmål som är föremål för 
åtalsprövning samt av förundersöknings-
myndigheterna få sådana uppgifter om sö-
kanden eller tillståndshavaren som gäller 
äventyrande av trafiksäkerheten vid luftfart, 
grovt äventyrande av trafiksäkerheten vid 
framförande av ett motordrivet fordon, fö-
rande eller styrande av luftfartyg eller annat 
fortskaffningsmedel på det sätt som avses i 
23 kap. i strafflagen och användning av al-
kohol eller annat berusningsmedel i sådana 
uppgifter inom markorganisationen som på-
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samt upplysningar om pågående förunder-
sökning, åtalsprövning eller rättegång avse-
ende sådana gärningar liksom om straff som 
dömts ut för nämnda gärningar och andra 
påföljder för dem.

Den läkare som undersökt den som ansö-
ker om eller innehar ett tillstånd, den yrkes-
utbildade person inom hälso- och sjukvår-
den enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården (559/1994) som 
har behandlat eller behandlar den som ansö-
ker om eller innehar ett tillstånd och den 
sammanslutning och inrättning för sjuk- el-
ler hälsovård där den som ansöker om eller 
innehar ett tillstånd har vårdats eller vårdas 
ska trots sekretessbestämmelserna på begä-
ran lämna Trafiksäkerhetsverket upplys-
ningar om omständigheter som eventuellt 
inverkar på erhållandet av eller giltigheten 
för ett tillstånd.

En läkare, en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården och en sammanslut-
ning och inrättning för sjuk- eller hälsovård 
som avses i 2 mom. får trots sekretessbe-
stämmelserna även utan en begäran under-
rätta Trafiksäkerhetsverket om sina misstan-
kar om att den som ansöker om eller innehar 
ett tillstånd inte uppfyller de hälsomässiga 
förutsättningarna för tillståndet. Innan en 
anmälan görs ska den som ansöker om eller 
innehar ett tillstånd informeras om rätten att 
göra anmälan och om hälsotillståndets in-
verkan på funktionsförmågan hos dem som 
deltar i luftfartsverksamhet.

Av en anmälan enligt 3 mom. får framgå 
endast

1) att den som anmälan gäller eventuellt 
inte uppfyller de hälsokrav som uppställs i 
fråga om tillståndet, och

2) vilka ytterligare åtgärder läkaren före-
slår för en närmare klarläggning av hälsotill-
ståndet eller dess konsekvenser för funkt-
ionsförmågan.

Uppgifterna kan översändas med hjälp av 
en teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form.

verkar flygsäkerheten samt upplysningar om 
pågående förundersökning, åtalsprövning el-
ler rättegång avseende sådana gärningar lik-
som om straff som dömts ut för nämnda 
gärningar och andra påföljder för dem.

Den läkare som undersökt den som ansö-
ker om eller innehar ett tillstånd, den yrkes-
utbildade person inom hälso- och sjukvår-
den enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården (559/1994) som 
har behandlat eller behandlar den som ansö-
ker om eller innehar ett tillstånd och den 
sammanslutning och inrättning för sjuk- el-
ler hälsovård där den som ansöker om eller 
innehar ett tillstånd har vårdats eller vårdas 
ska trots sekretessbestämmelserna på begä-
ran lämna Transport- och  kommunikations-
verket upplysningar om omständigheter som 
eventuellt inverkar på erhållandet av eller 
giltigheten för ett tillstånd.

En läkare, en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården och en sammanslut-
ning och inrättning för sjuk- eller hälsovård 
som avses i 2 mom. får trots sekretessbe-
stämmelserna även utan en begäran under-
rätta Transport- och  kommunikationsverket
om sina misstankar om att den som ansöker 
om eller innehar ett tillstånd inte uppfyller 
de hälsomässiga förutsättningarna för till-
ståndet. Innan en anmälan görs ska den som 
ansöker om eller innehar ett tillstånd infor-
meras om rätten att göra anmälan och om 
hälsotillståndets inverkan på funktionsför-
mågan hos dem som deltar i luftfartsverk-
samhet.

Av en anmälan enligt 3 mom. får framgå 
endast

1) att den som anmälan gäller eventuellt 
inte uppfyller de hälsokrav som uppställs i 
fråga om tillståndet, och

2) vilka ytterligare åtgärder läkaren före-
slår för en närmare klarläggning av hälsotill-
ståndet eller dess konsekvenser för funkt-
ionsförmågan.

Uppgifterna kan översändas med hjälp av 
en teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form.

51 § 51 §
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Utländska certifikat

Trafiksäkerhetsverket erkänner persontill-
stånd som beviljats utomlands och som 
krävs för en viss uppgift i enlighet med de 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.

Utländska certifikat kan godkännas om de 
villkor som anges i detta kapitel uppfylls.

Av de skäl som anges i 143 eller 144 § 
kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att ett 
utländskt tillstånd som har godkänts i Fin-
land inte berättigar till sådan verksamhet 
som avses i tillståndet inom finskt territo-
rium, ombord på finska luftfartyg eller vid 
luftfart med stöd av ett drifttillstånd som har 
beviljats i Finland.

Utländska certifikat

Transport- och  kommunikationsverket er-
känner persontillstånd som beviljats utom-
lands och som krävs för en viss uppgift i en-
lighet med de internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland.

Utländska certifikat kan godkännas om de 
villkor som anges i detta kapitel uppfylls.

Av de skäl som anges i 143 eller 144 § 
kan Transport- och  kommunikationsverket
bestämma att ett utländskt tillstånd som har 
godkänts i Finland inte berättigar till sådan 
verksamhet som avses i tillståndet inom 
finskt territorium, ombord på finska luftfar-
tyg eller vid luftfart med stöd av ett drifttill-
stånd som har beviljats i Finland.

53 §

Certifikat, behörigheter och godkännanden 
samt medicinska intyg för flygbesättningen 

och piloter för fjärrstyrda luftfartyg

Medlemmarna av luftfartygets flygbesätt-
ning och de som styr fjärrstyrda luftfartyg
ska ha

1) av Trafiksäkerhetsverket eller den i 
163 § avsedda organisationen för sportflyg-
verksamhet beviljade eller godkända certifi-
kat, behörigheter eller godkännanden som 
uppgiften kräver samt ett medicinskt intyg, 
eller

2) i en främmande stat utfärdade certifikat, 
behörigheter och godkännanden som uppgif-
ten kräver och medicinska intyg, vilka i Fin-
land, i enlighet med internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, erkänns 
motsvara de som avses i 1 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte 
på förare av luftfartyg och anordningar som 
avses i 9 § 2 mom.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten be-
höver inte andra medlemmar av luftfartygets 
flygbesättning än luftfartygets befälhavare 
ha de certifikat, behörigheter eller godkän-
nanden som uppgiften kräver när det gäller 
skolflygningar eller kontrollflygningar som 
hänför sig till erhållande av sådana certifi-
kat, behörigheter eller godkännanden.

53 §

Certifikat, behörigheter och godkännanden 
samt medicinska intyg för flygbesättningen 

och piloter för fjärrstyrda luftfartyg

Medlemmarna av luftfartygets flygbesätt-
ning och de som styr fjärrstyrda luftfartyg 
ska ha

1) av Transport- och  kommunikations-
verket eller den i 163 § avsedda organisat-
ionen för sportflygverksamhet beviljade el-
ler godkända certifikat, behörigheter eller 
godkännanden som uppgiften kräver samt 
ett medicinskt intyg, eller

2) i en främmande stat utfärdade certifikat, 
behörigheter och godkännanden som uppgif-
ten kräver och medicinska intyg, vilka i Fin-
land, i enlighet med internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, erkänns 
motsvara de som avses i 1 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte 
på förare av luftfartyg och anordningar som 
avses i 9 § 2 mom.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten be-
höver inte andra medlemmar av luftfartygets 
flygbesättning än luftfartygets befälhavare 
ha de certifikat, behörigheter eller godkän-
nanden som uppgiften kräver när det gäller 
skolflygningar eller kontrollflygningar som 
hänför sig till erhållande av sådana certifi-
kat, behörigheter eller godkännanden.
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55 §

Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers be-
sättning

Ett luftfartyg och dess fjärrstyrningsplats 
ska vara tryggt bemannade när luftfartyget 
används för luftfart. Ägaren, innehavaren el-
ler operatören svarar för att fartyget är be-
mannat på ett betryggande sätt.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. och i 4 
kap. meddelar Trafiksäkerhetsverket sådana 
närmare föreskrifter som förutsätts för flyg-
säkerheten och som baserar sig på de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen och på EASA-
förordningen och de förordningar som 
Europeiska kommissionen antagit med stöd 
av den, kompletterade med undantag och 
tillägg av geografiska, klimatologiska och 
trafikmässiga skäl eller för att samordna in-
ternationell praxis med förhållandena i Fin-
land, i fråga om följande:

1) luftfartygets befälhavare, flygbesättning 
och annan besättning samt fjärrstyrnings-
platsens besättning som förutsätts för flyg-
uppdraget,

2) certifikat, behörigheter, behörighetsbe-
vis, rättigheter, godkännanden och medi-
cinska intyg som krävs av flygbesättningen 
och av dem som styr fjärrstyrda luftfartyg,

3) utbildning och erfarenhet som krävs av 
besättningen,

4) maximala arbets- och flygtider samt 
minimivilotider.

55 §

Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers be-
sättning

Ett luftfartyg och dess fjärrstyrningsplats 
ska vara tryggt bemannade när luftfartyget 
används för luftfart. Ägaren, innehavaren el-
ler operatören svarar för att fartyget är be-
mannat på ett betryggande sätt.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. och i 4 
kap. meddelar Transport- och  kommunikat-
ionsverket sådana närmare föreskrifter som 
förutsätts för flygsäkerheten och som base-
rar sig på de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen och 
på EASA-förordningen och de förordningar 
som Europeiska kommissionen antagit med 
stöd av den, kompletterade med undantag 
och tillägg av geografiska, klimatologiska 
och trafikmässiga skäl eller för att samordna 
internationell praxis med förhållandena i 
Finland, i fråga om följande:

1) luftfartygets befälhavare, flygbesättning 
och annan besättning samt fjärrstyrnings-
platsens besättning som förutsätts för flyg-
uppdraget,

2) certifikat, behörigheter, behörighetsbe-
vis, rättigheter, godkännanden och medi-
cinska intyg som krävs av flygbesättningen 
och av dem som styr fjärrstyrda luftfartyg,

3) utbildning och erfarenhet som krävs av 
besättningen,

4) maximala arbets- och flygtider samt 
minimivilotider.

57 §

Förberedelse och genomförande av flyg-
ningar

Innan en flygning börjar ska luftfartygets 
eller anordningens befälhavare försäkra sig 
om att luftfartyget är luftvärdigt eller att an-
ordningen är luftvärdig och att flygningen 
även i övrigt har förberetts enligt gällande 
bestämmelser och föreskrifter.

Befälhavaren ska se till att flygningen ge-
nomförs på ett betryggande sätt och att be-
stämmelserna, föreskrifterna, villkoren en-
ligt drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller 

57 §

Förberedelse och genomförande av flyg-
ningar

Innan en flygning börjar ska luftfartygets 
eller anordningens befälhavare försäkra sig 
om att luftfartyget är luftvärdigt eller att an-
ordningen är luftvärdig och att flygningen 
även i övrigt har förberetts enligt gällande 
bestämmelser och föreskrifter.

Befälhavaren ska se till att flygningen ge-
nomförs på ett betryggande sätt och att be-
stämmelserna, föreskrifterna, villkoren en-
ligt drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller 
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flygutbildningstillståndet och den av luft-
fartsmyndigheten godkända flyghandboken 
iakttas under flygningen.

Medlemmarna av besättningen, inklusive 
besättning vid fjärrstyrningsplatsen för fjärr-
styrda luftfartyg och spanare, ska utföra de 
uppgifter som ålagts besättningen i flyg-
handboken och i drifttillståndet, bruksflyg-
tillståndet eller flygutbildnings-tillståndet, 
om inte luftfartygets befälhavare bestämmer 
något annat om uppgiftsfördelningen.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela sådana 
närmare föreskrifter som säkerheten kräver 
och som baserar sig på de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen, på ECAC:s och Eurocontrols 
normer samt på bestämmelserna i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, 
kompletterade med undantag och tillägg av 
geografiska, klimatologiska och trafikmäss-
iga skäl eller för att samordna internationell 
praxis med förhållandena i Finland, i fråga 
om följande:

1) planering av och förberedelser inför en 
flygning,

2) genomförande av en flygning och verk-
samhet under flygningen,

3) specialutrustning som krävs för den ak-
tuella flygningen,

4) omedelbara åtgärder efter flygningen,
5) fallskärmshoppning,
6) avancerad flygning,
7) flygbogsering,

8) spridning av ämnen eller fällning av fö-
remål, och

9) säker användning av luftfartyg som kan 
framföras på vatten.

flygutbildningstillståndet och den av luft-
fartsmyndigheten godkända flyghandboken 
iakttas under flygningen.

Medlemmarna av besättningen, inklusive 
besättning vid fjärrstyrningsplatsen för fjärr-
styrda luftfartyg och spanare, ska utföra de 
uppgifter som ålagts besättningen i flyg-
handboken och i drifttillståndet, bruksflyg-
tillståndet eller flygutbildnings-tillståndet, 
om inte luftfartygets befälhavare bestämmer 
något annat om uppgiftsfördelningen.

Transport- och  kommunikationsverket
kan meddela sådana närmare föreskrifter 
som säkerheten kräver och som baserar sig 
på de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen, på 
ECAC:s och Eurocontrols normer samt på 
bestämmelserna i EASA-förordningen och i 
de förordningar som kommissionen antagit 
med stöd av den, kompletterade med undan-
tag och tillägg av geografiska, klimatolo-
giska och trafikmässiga skäl eller för att 
samordna internationell praxis med förhål-
landena i Finland, i fråga om följande:

1) planering av och förberedelser inför en 
flygning,

2) genomförande av en flygning och verk-
samhet under flygningen,

3) specialutrustning som krävs för den ak-
tuella flygningen,

4) omedelbara åtgärder efter flygningen,
5) fallskärmshoppning,
6) avancerad flygning,
7) flygbogsering,
8) spridning av ämnen eller fällning av fö-

remål, och
9) säker användning av luftfartyg som kan 

framföras på vatten.

61 §

Luftfartygs handlingar

I ett finskt luftfartyg ska följande hand-
lingar finnas när det används för luftfart:

1) ett giltigt registreringsbevis,
2) ett giltigt luftvärdighetsbevis eller flyg-

tillstånd som utfärdats med stöd av 38 §,
3) en utredning över luftfartygets obligato-

riska försäkringsskydd,

61 §

Luftfartygs handlingar

I ett finskt luftfartyg ska följande hand-
lingar finnas när det används för luftfart:

1) ett giltigt registreringsbevis,
2) ett giltigt luftvärdighetsbevis eller flyg-

tillstånd som utfärdats med stöd av 38 §,
3) en utredning över luftfartygets obligato-

riska försäkringsskydd,
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4) de av luftfartygets typ och flygningen 
beroende övriga handlingar som behövs för 
en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen.

I ett utländskt luftfartyg och ett luftfartyg 
som inte har registrerats ska följande hand-
lingar finnas när det används för luftfart 
inom finskt territorium:

1) ett giltigt registreringsbevis som utfär-
dats i en stat som tillträtt Chicagokonvent-
ionen eller ett i 10 § 1 mom. avsett tillstånd 
av Trafiksäkerhetsverket att använda luftfar-
tyget inom finskt territorium,

2) ett giltigt luftvärdighetsbevis enligt bi-
laga 8 till Chicagokonventionen eller ett av 
Trafiksäkerhetsverket erkänt flygtillstånd,

3) en utredning över luftfartygets obligato-
riska försäkringsskydd,

4) de av luftfartygets typ och flygningen 
beroende övriga handlingar som behövs för 
en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de handlingar som 
krävs för ett obemannat luftfartyg, med hän-
syn till utvecklingen av den internationella 
lagstiftningen och Europeiska unionens lag-
stiftning. De handlingar som krävs för ett 
obemannat luftfartyg ska förvaras på fjärr-
styrningsplatsen, om inte Trafiksäkerhets-
verket bestämmer något annat.

4) de av luftfartygets typ och flygningen 
beroende övriga handlingar som behövs för 
en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen.

I ett utländskt luftfartyg och ett luftfartyg 
som inte har registrerats ska följande hand-
lingar finnas när det används för luftfart 
inom finskt territorium:

1) ett giltigt registreringsbevis som utfär-
dats i en stat som tillträtt Chicagokonvent-
ionen eller ett i 10 § 1 mom. avsett tillstånd 
av Transport- och  kommunikationsverket
att använda luftfartyget inom finskt territo-
rium,

2) ett giltigt luftvärdighetsbevis enligt bi-
laga 8 till Chicagokonventionen eller ett av 
Transport- och  kommunikationsverket er-
känt flygtillstånd,

3) en utredning över luftfartygets obligato-
riska försäkringsskydd,

4) de av luftfartygets typ och flygningen 
beroende övriga handlingar som behövs för 
en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
de handlingar som krävs för ett obemannat 
luftfartyg, med hänsyn till utvecklingen av 
den internationella lagstiftningen och Euro-
peiska unionens lagstiftning. De handlingar 
som krävs för ett obemannat luftfartyg ska 
förvaras på fjärrstyrningsplatsen, om inte 
Transport- och  kommunikationsverket be-
stämmer något annat.
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72 §

Flyguppvisningar och flygtävlingar

För ordnande av flyguppvisningar eller 
flygtävlingar krävs ett tillstånd av Trafiksä-
kerhetsverket när

1) evenemanget ordnas på en flygplats,
2) programmet omfattar avancerad flyg-

ning, eller
3) evenemanget har utländska deltagare.
För att tillstånd ska beviljas förutsätts det 

att sökanden har den organisation och per-
sonal som krävs för att uppvisningen eller 
tävlingen ska kunna genomföras på ett be-
tryggande sätt. Dessutom förutsätts det att 
den materiel som används vid det evene-
mang som avses i tillståndet, de som uppträ-
der vid flyguppvisningen eller tävlingsdelta-
garna, flygprogrammen och säkerhetsar-
rangemangen vid evenemanget uppfyller 
kraven enligt gällande bestämmelser och fö-
reskrifter.

Trafiksäkerhetsverket meddelar de när-
mare föreskrifter om förutsättningarna för 
erhållande av flyguppvisningstillstånd och 
flygtävlingstillstånd som behövs för att eve-
nemangen ska kunna ordnas på ett betryg-
gande sätt. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för in-
nehavare av flyguppvisningstillstånd eller 
flygtävlingstillstånd,

2) materiel som används vid det evene-
mang som avses i flyguppvisnings-
tillståndet eller flygtävlingstillståndet, per-
soner som uppträder vid flyg-uppvisningen, 
de uppträdandes flygprogram och tävlings-
deltagare, samt

3) verksamhetsmetoder för innehavare av 
flyguppvisningstillstånd eller flygtävlings-
tillstånd, säkerhetsarrangemang vid evene-
mangen samt arrangörens samverkan med 
flygtrafiktjänstorgan och andra myndigheter 
än luftfartsmyndigheterna.

Flyguppvisningstillstånd och flygtävlings-
tillstånd ska beviljas, om sökanden uppfyller 
förutsättningarna enligt denna paragraf och 
de förutsättningar som föreskrivits med stöd 
av 3 mom. Flyguppvisningstillstånd och 

72 §

Flyguppvisningar och flygtävlingar

För ordnande av flyguppvisningar eller 
flygtävlingar krävs ett tillstånd av Trans-
port- och  kommunikationsverket när

1) evenemanget ordnas på en flygplats,
2) programmet omfattar avancerad flyg-

ning, eller
3) evenemanget har utländska deltagare.
För att tillstånd ska beviljas förutsätts det 

att sökanden har den organisation och per-
sonal som krävs för att uppvisningen eller 
tävlingen ska kunna genomföras på ett be-
tryggande sätt. Dessutom förutsätts det att 
den materiel som används vid det evene-
mang som avses i tillståndet, de som uppträ-
der vid flyguppvisningen eller tävlingsdelta-
garna, flygprogrammen och säkerhetsar-
rangemangen vid evenemanget uppfyller 
kraven enligt gällande bestämmelser och fö-
reskrifter.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar de närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för erhållande av flyguppvis-
ningstillstånd och flygtävlings-tillstånd som 
behövs för att evenemangen ska kunna ord-
nas på ett betryggande sätt. Föreskrifterna 
kan gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för in-
nehavare av flyguppvisningstillstånd eller 
flygtävlingstillstånd,

2) materiel som används vid det evene-
mang som avses i flyguppvisnings-
tillståndet eller flygtävlingstillståndet, per-
soner som uppträder vid flyg-uppvisningen, 
de uppträdandes flygprogram och tävlings-
deltagare, samt

3) verksamhetsmetoder för innehavare av 
flyguppvisningstillstånd eller flygtävlings-
tillstånd, säkerhetsarrangemang vid evene-
mangen samt arrangörens samverkan med 
flygtrafiktjänstorgan och andra myndigheter 
än luftfartsmyndigheterna.

Flyguppvisningstillstånd och flygtävlings-
tillstånd ska beviljas, om sökanden uppfyller 
förutsättningarna enligt denna paragraf och 
de förutsättningar som föreskrivits med stöd 
av 3 mom. Flyguppvisningstillstånd och 
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flygtävlingstillstånd beviljas särskilt för 
varje evenemang eller evenemangsserie.

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter som behövs för att sådana flygupp-
visningar och flygtävlingar som inte kräver 
separat tillstånd ska kunna ordnas på ett be-
tryggande sätt. Föreskrifterna kan gälla an-
mälan om evenemanget, arrangörens ansva-
riga personer och verksamhetsmetoder, sä-
kerhetsarrangemang vid evenemanget samt 
samverkan med flygtrafiktjänstorgan och 
andra myndigheter än luftfartsmyndigheter-
na.

flygtävlingstillstånd beviljas särskilt för 
varje evenemang eller evenemangsserie.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter som behövs för att såd-
ana flyguppvisningar och flygtävlingar som 
inte kräver separat tillstånd ska kunna ord-
nas på ett betryggande sätt. Föreskrifterna 
kan gälla anmälan om evenemanget, arran-
görens ansvariga personer och verksam-
hetsmetoder, säkerhetsarrangemang vid 
evenemanget samt samverkan med flygtra-
fiktjänstorgan och andra myndigheter än 
luftfarts-myndigheterna.

75 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) trafikflygplats en flygplats med fasta 

flyginformations-, alarmerings-, flygrådgiv-
nings- och flygkontrolltjänster,

2) flygplats för lätta luftfartyg en flygplats 
som används för flygverksamhet med segel-
och motorsegelflygplan, luftskepp, varm-
luftsballonger och andra lätta luftfartyg som 
Trafiksäkerhetsverket anger närmare,

3) annat område som tjänar luftfarten ett 
område där det finns från flygplatsområdet 
avskilda byggnader, konstruktioner eller an-
ordningar som tjänar luftfarten,

4) intyg över godkännande av trafikflyg-
plats ett tillstånd som bekräftar att trafik-
flygplatsens operatör och dess personal har 
den yrkesskicklighet och organisation och 
de verksamhetsmetoder som krävs för att 
säkerställa att lufttrafiken är tillräckligt sä-
ker och att trafikflygplatsen stämmer över-
ens med gällande bestämmelser och före-
skrifter,

5) tillstånd till drift av flygplats ett till-
stånd som bekräftar flygplatsens organisat-
ion och verksamhetsvillkor och dess över-
ensstämmelse med gällande bestämmelser 
och föreskrifter,

6) manöverområde en del av flygplatsen 
som är avsedd för start, landning och tax-
ning med luftfartyg och som inte hör till 
stationsplattan, och

7) stationsplatta en del av flygplatsen som 
är avsedd för lastning och lossning av pas-

75 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) trafikflygplats en flygplats med fasta 

flyginformations-, alarmerings-, flygrådgiv-
nings- och flygkontrolltjänster,

2) flygplats för lätta luftfartyg en flygplats 
som används för flygverksamhet med segel-
och motorsegelflygplan, luftskepp, varm-
luftsballonger och andra lätta luftfartyg som 
Transport- och  kommunikationsverket
anger närmare,

3) annat område som tjänar luftfarten ett 
område där det finns från flygplatsområdet 
avskilda byggnader, konstruktioner eller an-
ordningar som tjänar luftfarten,

4) intyg över godkännande av trafikflyg-
plats ett tillstånd som bekräftar att trafik-
flygplatsens operatör och dess personal har 
den yrkesskicklighet och organisation och 
de verksamhetsmetoder som krävs för att 
säkerställa att lufttrafiken är tillräckligt sä-
ker och att trafikflygplatsen stämmer över-
ens med gällande bestämmelser och före-
skrifter,

5) tillstånd till drift av flygplats ett till-
stånd som bekräftar flygplatsens organisat-
ion och verksamhetsvillkor och dess över-
ensstämmelse med gällande bestämmelser 
och föreskrifter,

6) manöverområde en del av flygplatsen 
som är avsedd för start, landning och tax-
ning med luftfartyg och som inte hör till 
stationsplattan, och

7) stationsplatta en del av flygplatsen som 
är avsedd för lastning och lossning av pas-
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sagerare, post och gods samt för tankning, 
uppställning eller underhåll av luftfartyg.

sagerare, post och gods samt för tankning, 
uppställning eller underhåll av luftfartyg.

76 §

Användning av flygplatser och andra områ-
den

För start och landning med luftfartyg får 
användas endast flygplatser eller sådana om-
råden som avses i 2 mom. Förbudet att an-
vända andra områden gäller inte nödlägen, 
nödlandningar eller andra därmed jämför-
bara situationer och inte heller start och 
landning med obemannade luftfartyg eller 
militära helikoptrar, andra statliga helikopt-
rar eller, vid räddningsflygningar, handräck-
ningsflygningar och operativa flygningar, 
med helikoptrar som används för efterspa-
nings- och räddningsverksamhet. I fråga om 
användning av landningsområden på fartyg 
för start och landning med helikoptrar före-
skrivs särskilt.

För start och landning med luftfartyg får 
tillfälligt användas ett öppet vattenområde 
samt med samtycke av områdets ägare eller 
innehavare något annat land- eller vattenom-
råde, även om området inte särskilt har or-
ganiserats för ett sådant ändamål. Trafiksä-
kerhetsverket meddelar vid behov för säker-
heten inom luftfarten behövliga föreskrifter 
om

1) tillfällig användning av land- och vat-
tenområden,

2) dimensionering av och ytegenskaper 
hos områden som används av luftfartyg,

3) flyghinderbegränsningar,
4) andra omständigheter som påverkar sä-

kerheten vid start och landning.
Bestämmelser om det samtycke av del-

ägarlaget för ett samfällt mark- eller vatten-
område som förutsätts för det tillstånd av 
mark- eller vattenområdets ägare eller inne-
havare som behövs för verksamhet enligt 2 
mom. finns i lagen om samfälligheter 
(758/1989).

Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten 
eller för att trafiken ska kunna löpa smidigt 
eller av skäl som hänför sig försvaret eller 
för idkande av näring eller förebyggande av 
skadliga miljökonsekvenser, kan Trafiksä-

76 §

Användning av flygplatser och andra områ-
den

För start och landning med luftfartyg får 
användas endast flygplatser eller sådana om-
råden som avses i 2 mom. Förbudet att an-
vända andra områden gäller inte nödlägen, 
nödlandningar eller andra därmed jämför-
bara situationer och inte heller start och 
landning med obemannade luftfartyg eller 
militära helikoptrar, andra statliga helikopt-
rar eller, vid räddningsflygningar, handräck-
ningsflygningar och operativa flygningar, 
med helikoptrar som används för efterspa-
nings- och räddningsverksamhet. I fråga om 
användning av landningsområden på fartyg 
för start och landning med helikoptrar före-
skrivs särskilt.

För start och landning med luftfartyg får 
tillfälligt användas ett öppet vattenområde 
samt med samtycke av områdets ägare eller 
innehavare något annat land- eller vattenom-
råde, även om området inte särskilt har or-
ganiserats för ett sådant ändamål. Transport-
och  kommunikationsverket meddelar vid 
behov för säkerheten inom luftfarten behöv-
liga föreskrifter om

1) tillfällig användning av land- och vat-
tenområden,

2) dimensionering av och ytegenskaper 
hos områden som används av luftfartyg,

3) flyghinderbegränsningar,
4) andra omständigheter som påverkar sä-

kerheten vid start och landning.
Bestämmelser om det samtycke av del-

ägarlaget för ett samfällt mark- eller vatten-
område som förutsätts för det tillstånd av 
mark- eller vattenområdets ägare eller inne-
havare som behövs för verksamhet enligt 2 
mom. finns i lagen om samfälligheter 
(758/1989).

Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten 
eller för att trafiken ska kunna löpa smidigt 
eller av skäl som hänför sig försvaret eller 
för idkande av näring eller förebyggande av 
skadliga miljökonsekvenser, kan Transport-
och  kommunikationsverket förbjuda an-
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kerhetsverket förbjuda användningen av 
andra områden än en flygplats eller begränsa 
användningen av ett område som avses i 2 
mom. till luftfartygs starter och landningar. 
Trafiksäkerhetsverket ska höra den närings-, 
trafik- och miljöcentral som saken gäller 
samt vid behov andra myndigheter, om skä-
let till förbudet eller begränsningen är något 
annat än flygsäkerhet eller att trafiken ska 
kunna löpa smidigt.

Landskapet kan årligen bevilja stöd för 
verksamhets-, underhålls- och investerings-
kostnader till trafikflygplatsers och flygplat-
sers utanför statens flygplatsnätbolag. Stöd 
kan beviljas enligt Europeiska unionens rikt-
linjer för statligt stöd till flygplatser och 
flygbolag (2014/C 99/03) samt enligt EU 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget och dess föränd-
ringar. Bedömningen av om understödsan-
slaget är tillräckligt görs enligt landskapens 
fullmäktigeperioder. I bedömningen ska 
granskas trafikflygplatsers och flygplatsers 
behov av statsunderstöd, verkningarna som 
bidraget har åstadkommit, den uppskattade 
utvecklingen samt förhållandet till utveckl-
ingen av den offentliga ekonomin.

vändningen av andra områden än en flyg-
plats eller begränsa användningen av ett om-
råde som avses i 2 mom. till luftfartygs star-
ter och landningar. Transport- och  kommu-
nikationsverket ska höra det landskap som 
saken gäller samt vid behov andra myndig-
heter, om skälet till förbudet eller begräns-
ningen är något annat än flygsäkerhet eller 
att trafiken ska kunna löpa smidigt.

Landskapet kan årligen bevilja stöd för 
verksamhets-, underhålls- och investerings-
kostnader till trafikflygplatsers och flygplat-
sers utanför statens flygplatsnätbolag. Stöd 
kan beviljas enligt Europeiska unionens rikt-
linjer för statligt stöd till flygplatser och 
flygbolag (2014/C 99/03) samt enligt EU 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 
107 och 108 i fördraget och dess föränd-
ringar. Bedömningen av om understödsan-
slaget är tillräckligt görs enligt landskapens 
fullmäktigeperioder. I bedömningen ska 
granskas trafikflygplatsers och flygplatsers 
behov av statsunderstöd, verkningarna som 
bidraget har åstadkommit, den uppskattade 
utvecklingen samt förhållandet till utveckl-
ingen av den offentliga ekonomin.

77 §

Främjande av smidig flygtrafik

Trafiksäkerhetsverket ska göra upp och 
fastställa ett nationellt handlingsprogram för 
främjande av smidig flygtrafik och, i syfte 
att utveckla smidig flygtrafik, främja sam-
ordningen av verksamheten för de företag 
och myndigheter som regelbundet verkar på 
trafikflygplatserna.

I enlighet med det nationella handlings-
programmet och Trafiksäkerhetsverkets
driftsföreskrifter och föreskrifter av teknisk 
natur ska trafikflygplatsens operatör sörja 
för samordningen av verksamheten för de 
företag och myndigheter som regelbundet 
verkar på trafikflygplatsen.

77 §

Främjande av smidig flygtrafik

Transport- och  kommunikationsverket ska 
göra upp och fastställa ett nationellt hand-
lingsprogram för främjande av smidig flyg-
trafik och, i syfte att utveckla smidig flygtra-
fik, främja samordningen av verksamheten 
för de företag och myndigheter som regel-
bundet verkar på trafikflygplatserna.

I enlighet med det nationella handlings-
programmet och Transport- och kommuni-
kationsverkets driftsföreskrifter och före-
skrifter av teknisk natur ska trafikflygplat-
sens operatör sörja för samordningen av 
verksamheten för de företag och myndighet-
er som regelbundet verkar på trafikflygplat-
sen.
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78 §

Fördelning av ankomst- och avgångstider 
vid trafikflygplatser

Bestämmelser om fördelning av ankomst-
och avgångstider vid trafikflygplatser finns i 
slotförordningen.

Om inte något annat bestäms i 3 mom. 
svarar Trafiksäkerhetsverket för de uppgifter 
som anges för medlemsstaterna i slotförord-
ningen. Trafiksäkerhetsverket utser den tid-
tabellsanpassare eller samordnare som avses 
i artikel 4.1 i slotförordningen.

Trafikflygplatsens operatör ska
1) utföra den kapacitetsanalys som avses i 

artikel 3.3 i slotförordningen,
2) tillsätta den samordningskommitté som 

avses i artikel 5.1 i slotförordningen,
3) i enlighet med artikel 6.1 i slotförord-

ningen fastställa de parametrar som används 
vid fördelning av ankomst- och avgångsti-
der.

78 §

Fördelning av ankomst- och avgångstider 
vid trafikflygplatser

Bestämmelser om fördelning av ankomst-
och avgångstider vid trafikflygplatser finns i 
slotförordningen.

Om inte något annat bestäms i 3 mom. 
svarar Transport- och  kommunikations-
verket för de uppgifter som anges för med-
lemsstaterna i slotförordningen. Transport-
och  kommunikationsverket utser den tidta-
bellsanpassare eller samordnare som avses i 
artikel 4.1 i slotförordningen.

Trafikflygplatsens operatör ska
1) utföra den kapacitetsanalys som avses i 

artikel 3.3 i slotförordningen,
2) tillsätta den samordningskommitté som 

avses i artikel 5.1 i slotförordningen,
3) i enlighet med artikel 6.1 i slotförord-

ningen fastställa de parametrar som används 
vid fördelning av ankomst- och avgångsti-
der.

79 §

Byggnadstillstånd

För inrättande av en flygplats eller något 
annat område som tjänar luftfarten krävs 
byggnadstillstånd. Detsamma gäller änd-
ringar av flygplatser eller andra områden 
som tjänar luftfarten, när ändringarna kan ha 
konsekvenser för flygsäkerheten eller avse-
värda konsekvenser för landskapsbilden. 
Trafiksäkerhetsverket beviljar byggnadstill-
stånd. Statsrådet kan i enskilda fall förbe-
hålla sig rätten att avgöra ett ärende som 
gäller byggnadstillstånd.

Byggnadstillstånd enligt detta kapitel 
krävs dock inte för reservlandningsplatser 
som inrättas för försvarsmaktens behov med 
tanke på krisförhållanden och övning inför 
sådana, för försvarsmaktens helikopter-
landningsplatser eller flygplatser för lätta 
luftfartyg som används inom försvars-
maktens verksamhet med modellflygplan. 
Byggnadstillstånd krävs inte heller för he-
likopterlandningsplatser avsedda ute-
slutande för gränsbevakningsväsendet.

Om inte något annat följer av detta kapitel, 

79 §

Byggnadstillstånd

För inrättande av en flygplats eller något 
annat område som tjänar luftfarten krävs 
byggnadstillstånd. Detsamma gäller änd-
ringar av flygplatser eller andra områden 
som tjänar luftfarten, när ändringarna kan ha 
konsekvenser för flygsäkerheten eller avse-
värda konsekvenser för landskapsbilden. 
Byggnadstillstånd beviljas av Transport-
och  kommunikationsverket. Statsrådet kan i 
enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra 
ett ärende som gäller byggnadstillstånd.

Byggnadstillstånd enligt detta kapitel 
krävs dock inte för reservlandningsplatser 
som inrättas för försvarsmaktens behov med 
tanke på krisförhållanden och övning inför 
sådana, för försvarsmaktens helikopter-
landningsplatser eller flygplatser för lätta 
luftfartyg som används inom försvars-
maktens verksamhet med modellflygplan. 
Byggnadstillstånd krävs inte heller för he-
likopterlandningsplatser avsedda ute-
slutande för Gränsbevakningsväsendet.

Om inte något annat följer av detta kapitel, 
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iakttas vid inrättande eller ändring av en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten vad som föreskrivs om planlägg-
ning, miljötillstånd, bedömning av miljö-
konsekvenserna, byggande samt inlösen av 
fast egendom och särskilda rättigheter. Be-
stämmelser om skyldigheten att till en ansö-
kan om byggnadstillstånd enligt lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
(252/2017) foga en miljökonsekvensbe-
skrivning och kontaktmyndighetens motive-
rade slutsats enligt den lagen samt om skyl-
digheten att beakta miljökonsekvensbedöm-
ningen i beslutet om godkännande och att ta 
in den motiverade slutsatsen i beslutet om 
godkännande finns i den lagen. Om miljö-
konsekvensbeskrivningen innehåller de 
uppgifter om miljökonsekvenserna som be-
hövs för tillämpningen av denna lag, krävs 
det inte en ny utredning om samma sak.

Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd 
som avses i 126 § i markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999) och i de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den paragra-
fen ska inte tillämpas på inrättande av flyg-
platsområden och inte på byggande av radi-
ofyrar för luftfart och radaranläggningar 
samt skyddskonstruktioner för dessa eller på 
byggande av andra sådana anordningar och 
konstruktioner som är nödvändiga för flyg-
säkerheten och en reguljär flygtrafik. För åt-
gärder på flygplatser och andra områden 
som tjänar luftfarten förutsätts inte heller 
ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt 
128 § i den lagen eller anmälan enligt 129 § 
i samma lag.

iakttas vid inrättande eller ändring av en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten vad som föreskrivs om planlägg-
ning, miljötillstånd, bedömning av miljö-
konsekvenserna, byggande samt inlösen av 
fast egendom och särskilda rättigheter. Be-
stämmelser om skyldigheten att till en ansö-
kan om byggnadstillstånd enligt lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
(252/2017) foga en miljökonsekvensbe-
skrivning och kontaktmyndighetens motive-
rade slutsats enligt den lagen samt om skyl-
digheten att beakta miljökonsekvensbedöm-
ningen i beslutet om godkännande och att ta 
in den motiverade slutsatsen i beslutet om 
godkännande finns i den lagen. Om miljö-
konsekvensbeskrivningen innehåller de 
uppgifter om miljökonsekvenserna som be-
hövs för tillämpningen av denna lag, krävs 
det inte en ny utredning om samma sak.

Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd 
som avses i 126 § i markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999) och i de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den paragra-
fen ska inte tillämpas på inrättande av flyg-
platsområden och inte på byggande av radi-
ofyrar för luftfart och radaranläggningar 
samt skyddskonstruktioner för dessa eller på 
byggande av andra sådana anordningar och 
konstruktioner som är nödvändiga för flyg-
säkerheten och en reguljär flygtrafik. För åt-
gärder på flygplatser och andra områden 
som tjänar luftfarten förutsätts inte heller 
ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt 
128 § i den lagen eller anmälan enligt 129 § 
i samma lag.

81 §

Förutsättningar för beviljande av byggnads-
tillstånd

Byggnadstillstånd ska beviljas, om en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten samt byggnader, konstruktioner 
och anordningar på flygplatsen eller områ-
det uppfyller kraven på flygsäkerhet och 
smidig trafik, och flygplatsen har beviljats 
ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 
(527/2014). Byggnadstillståndet kan förenas 
med villkor med hjälp av vilka flygsäkerhet-
en och smidig trafik kan säkerställas. Ett 

81 §

Förutsättningar för beviljande av byggnads-
tillstånd

Byggnadstillstånd ska beviljas, om en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten samt byggnader, konstruktioner 
och anordningar på flygplatsen eller områ-
det uppfyller kraven på flygsäkerhet och 
smidig trafik, och flygplatsen har beviljats 
ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 
(527/2014). Byggnadstillståndet kan förenas 
med villkor med hjälp av vilka flygsäkerhet-
en och smidig trafik kan säkerställas. Ett 
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byggnadstillstånd kan dock vägras av för-
svarsskäl.

Utifrån de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen 
meddelar Trafik-säkerhetsverket de närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för bygg-
nadstillstånd som behövs för säker och smi-
dig flygverksamhet. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg,

2) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder,

3) visuella markanordningar,
4) flygtrafiktjänster på flygplatser,
5) räddningsverksamhet på flygplatser,
6) luftfartsskydd,
7) övriga med 1-6 punkten jämförbara 

krav för säkerställande av säker och smidig 
flygtrafik.

Byggnadstillstånd beviljas för viss tid, 
minst fem år. Tillståndet kan återkallas, om 
de villkor som förenats med tillståndet inte 
iakttas eller om förutsättningarna för bevil-
jande av tillstånd inte längre uppfylls och 
om tillståndshavaren inte har avhjälpt bris-
terna inom en skälig tid som Trafiksäker-
hetsverket bestämmer.

byggnadstillstånd kan dock vägras av för-
svarsskäl.

Utifrån de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen 
meddelar Transport- och  kommunikations-
verket de närmare föreskrifter om förutsätt-
ningarna för byggnadstillstånd som behövs 
för säker och smidig flygverksamhet. Före-
skrifterna kan gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg,

2) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder,

3) visuella markanordningar,
4) flygtrafiktjänster på flygplatser,
5) räddningsverksamhet på flygplatser,
6) luftfartsskydd,
7) övriga med 1-6 punkten jämförbara 

krav för säkerställande av säker och smidig 
flygtrafik.

Byggnadstillstånd beviljas för viss tid, 
minst fem år. Tillståndet kan återkallas, om 
de villkor som förenats med tillståndet inte 
iakttas eller om förutsättningarna för bevil-
jande av tillstånd inte längre uppfylls och 
om tillståndshavaren inte har avhjälpt bris-
terna inom en skälig tid som Transport- och  
kommunikationsverket bestämmer.

82 §

Intyg över godkännande av trafikflygplats

En trafikflygplats ska vara godkänd av 
Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat 
föreskrivs nedan. I intyget över godkän-
nande anges den trafik eller annan luftfart 
som trafikflygplatsen får användas till.

Användningen av en trafikflygplats som är 
i allmänt bruk ska vara tillåten på samma 
villkor för alla, om inte något annat före-
skrivs i slotförordningen eller med stöd av 
den.

Intyg över godkännande krävs inte för en 
trafikflygplats som används uteslutande för 
militär luftfart eller statlig luftfart.

82 §

Intyg över godkännande av trafikflygplats

En trafikflygplats ska vara godkänd av 
Transport- och  kommunikationsverket, om 
inte något annat föreskrivs nedan. I intyget 
över godkännande anges den trafik eller an-
nan luftfart som trafikflygplatsen får använ-
das till.

Användningen av en trafikflygplats som är 
i allmänt bruk ska vara tillåten på samma 
villkor för alla, om inte något annat före-
skrivs i slotförordningen eller med stöd av 
den.

Intyg över godkännande krävs inte för en 
trafikflygplats som används uteslutande för 
militär luftfart eller statlig luftfart.
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83 §

Förutsättningar för beviljande av intyg över 
godkännande av trafikflygplats

Ett intyg över godkännande ska beviljas, 
om sökanden visar att

1) trafikflygplatsen och dess områden, an-
ordningar, system och verksamheter är för-
enliga med föreskrifterna,

2) trafikflygplatsens operatör och dess 
personal har den kompetens och erfarenhet 
som behövs för att driva trafikflygplatsen.

Utifrån de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen 
meddelar Trafiksäkerhetsverket de närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för intyg 
över godkännande som behövs för säker och 
smidig flygverksamhet. Föreskrifterna kan 
gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg,

2) anmälan av uppgifter som gäller trafik-
flygplatser,

3) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder,

4) visuella markanordningar,
5) flygtrafiktjänster på trafikflygplatser,
6) ledning och övervakning av trafiken,
7) personalens utbildning och behörighet,
8) skötsel samt tekniskt genomförande av 

inspektioner,
9) snöborttagning och halkbekämpning,
10) räddningsverksamhet på trafikflyg-

platser,
11) tillfälliga arrangemang på trafikflyg-

platser,
12) fågelbekämpning och bekämpning av 

andra djur på flygplatser och i närheten av 
dem,

13) trafikflygplatsoperatörens drifthand-
bok,

14) trafikflygplatsoperatörens organisation 
och personalens kompetens,

15) trafikflygplatsoperatörens säkerhets-
ledningssystem,

16) övriga krav för säkerställande av säker 
flygtrafik.

Godkännande beviljas för viss tid eller 
tills vidare. Godkännandet gäller högst så 

83 §

Förutsättningar för beviljande av intyg över 
godkännande av trafikflygplats

Ett intyg över godkännande ska beviljas, 
om sökanden visar att

1) trafikflygplatsen och dess områden, an-
ordningar, system och verksamheter är för-
enliga med föreskrifterna,

2) trafikflygplatsens operatör och dess 
personal har den kompetens och erfarenhet 
som behövs för att driva trafikflygplatsen.

Utifrån de standarder och rekommendat-
ioner som avses i Chicagokonventionen 
meddelar Transport- och  kommunikations-
verket de närmare föreskrifter om förutsätt-
ningarna för intyg över godkännande som 
behövs för säker och smidig flygverksam-
het. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg,

2) anmälan av uppgifter som gäller trafik-
flygplatser,

3) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder,

4) visuella markanordningar,
5) flygtrafiktjänster på trafikflygplatser,
6) ledning och övervakning av trafiken,
7) personalens utbildning och behörighet,
8) skötsel samt tekniskt genomförande av 

inspektioner,
9) snöborttagning och halkbekämpning,
10) räddningsverksamhet på trafikflyg-

platser,
11) tillfälliga arrangemang på trafikflyg-

platser,
12) fågelbekämpning och bekämpning av 

andra djur på flygplatser och i närheten av 
dem,

13) trafikflygplatsoperatörens drifthand-
bok,

14) trafikflygplatsoperatörens organisation 
och personalens kompetens,

15) trafikflygplatsoperatörens säkerhets-
ledningssystem,

16) övriga krav för säkerställande av säker 
flygtrafik.

Godkännande beviljas för viss tid eller 
tills vidare. Godkännandet gäller högst så 
länge som innehavaren av intyget har rätt att 
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länge som innehavaren av intyget har rätt att 
använda trafikflygplatsens land- eller vat-
tenområde.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännande 
och förutsättningarna för godkännande finns 
i 14 kap.

använda trafikflygplatsens land- eller vat-
tenområde.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännande 
och förutsättningarna för godkännande finns 
i 14 kap.

84 §

Tillstånd till drift av flygplats

För flygplatser för vilka det inte förutsätts 
ett sådant intyg över godkännande som av-
ses i 82 § krävs tillstånd av Trafiksäkerhets-
verket, om inte något annat föreskrivs ne-
dan. I tillståndet fastställs flygplatsoperatö-
ren, vem som är flygplatschef och för hur-
dan trafik och annan luftfart flygplatsen får 
användas.

Tillstånd enligt 1 mom. krävs inte för drift 
av en flygplats som används uteslutande för 
militär luftfart eller statlig luftfart.

84 §

Tillstånd till drift av flygplats

För flygplatser för vilka det inte förutsätts 
ett sådant intyg över godkännande som av-
ses i 82 § krävs tillstånd av Transport- och  
kommunikationsverket, om inte något annat 
föreskrivs nedan. I tillståndet fastställs flyg-
platsoperatören, vem som är flygplatschef 
och för hurdan trafik och annan luftfart 
flygplatsen får användas.

Tillstånd enligt 1 mom. krävs inte för drift 
av en flygplats som används uteslutande för 
militär luftfart eller statlig luftfart.

86 §

Flygplatser för lätta luftfartyg

Tillstånd behöver inte sökas för byggande 
och drift av flygplatser för lätta luftfartyg. 
Operatören för en sådan flygplats ska dock 
lämna anmälan till Trafiksäkerhetsverket 90 
dagar innan byggandet inleds och 30 dagar 
innan flygplatsen tas i bruk. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om vilka 
uppgifter som ska framgå av anmälan.

Trafiksäkerhetsverket kan i syfte att för-
hindra att flygsäkerheten äventyras eller att 
skadliga miljökonsekvenser uppstår eller av 
försvarsskäl förbjuda byggandet eller ibruk-
tagandet av en flygplats för lätta luftfartyg 
eller ställa sådana villkor i fråga om flygsä-
kerheten, miljöskyddet och försvaret som 
behövs för byggandet och användningen av 
flygplatsen.

86 §

Flygplatser för lätta luftfartyg

Tillstånd behöver inte sökas för byggande 
och drift av flygplatser för lätta luftfartyg. 
Operatören för en sådan flygplats ska dock 
lämna anmälan till Transport- och  kommu-
nikationsverket 90 dagar innan byggandet 
inleds och 30 dagar innan flygplatsen tas i 
bruk. Transport- och  kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter 
som ska framgå av anmälan.

Transport- och  kommunikationsverket
kan i syfte att förhindra att flygsäkerheten 
äventyras eller att skadliga miljö-
konsekvenser uppstår eller av försvarsskäl 
förbjuda byggandet eller ibruktagandet av 
en flygplats för lätta luftfartyg eller ställa 
sådana villkor i fråga om flygsäkerheten, 
miljöskyddet och försvaret som behövs för 
byggandet och användningen av flygplatsen.
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87 §

Godkännande av ibruktagandet av byggna-
der, konstruktioner och anordningar

Trafiksäkerhetsverkets godkännande krävs 
innan byggnader, konstruktioner och anord-
ningar på flygplatser och andra områden 
som tjänar luftfarten tas i bruk efter att de 
har byggts eller ändrats. Ett godkännande 
ska beviljas, om byggnaderna, konstruktion-
erna och anordningarna uppfyller kraven på 
flygsäkerhet och smidig trafik. Trafiksäker-
hetsverkets godkännande krävs inte, om 
byggnaderna, konstruktionerna, anordning-
arna eller ändringarna inte påverkar flygsä-
kerheten eller stör en smidig trafik.

87 §

Godkännande av ibruktagandet av byggna-
der, konstruktioner och anordningar

Transport- och  kommunikationsverkets 
godkännande krävs innan byggnader, kon-
struktioner och anordningar på flygplatser 
och andra områden som tjänar luftfarten tas 
i bruk efter att de har byggts eller ändrats. 
Ett godkännande ska beviljas, om byggna-
derna, konstruktionerna och anordningarna 
uppfyller kraven på flygsäkerhet och smidig 
trafik. Transport- och  kommunikationsver-
kets godkännande krävs inte, om byggna-
derna, konstruktionerna, anordningarna eller 
ändringarna inte påverkar flygsäkerheten el-
ler stör en smidig trafik.

88 §

Förbud mot användning av flygplatser och 
begränsning av användningen

Flygplatsoperatören svarar för att flygplat-
sen stämmer överens med föreskrifterna un-
der de servicetider som anmälts. För an-
vändningen av en flygplats för start, land-
ning och taxning med ett luftfarttyg under 
övriga tider svarar luftfartygets befälhavare.

Flygplatsoperatören ska förbjuda eller be-
gränsa användning av flygplatsen eller ett 
annat område som tjänar luftfarten eller av 
byggnaderna, konstruktionerna eller anord-
ningarna under både servicetider och andra 
tider, om den fått kännedom om att

1) den utrustning som enligt luftfartsföre-
skrifterna krävs på en flygplats inte är i 
skick,

2) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av tjällossning eller reparations-
arbeten inte stämmer överens med föreskrif-
terna,

3) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av ett hinder inte stämmer överens 
med föreskrifterna,

4) det på flygplatsen ordnas ett evenemang 
som begränsar eller hindrar flygverksamhet-
en, eller

5) det behövs av något annat med 1—4 
punkten jämförbart vägande skäl.

88 §

Förbud mot användning av flygplatser och 
begränsning av användningen

Flygplatsoperatören svarar för att flygplat-
sen stämmer överens med föreskrifterna un-
der de servicetider som anmälts. För an-
vändningen av en flygplats för start, land-
ning och taxning med ett luftfartyg under 
övriga tider svarar luftfartygets befälhavare.

Flygplatsoperatören ska förbjuda eller be-
gränsa användning av flygplatsen eller ett 
annat område som tjänar luftfarten eller av 
byggnaderna, konstruktionerna eller anord-
ningarna under både servicetider och andra 
tider, om den fått kännedom om att

1) den utrustning som enligt luftfartsföre-
skrifterna krävs på en flygplats inte är i 
skick,

2) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av tjällossning eller reparations-
arbeten inte stämmer överens med föreskrif-
terna,

3) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av ett hinder inte stämmer överens 
med föreskrifterna,

4) det på flygplatsen ordnas ett evenemang 
som begränsar eller hindrar flygverksamhet-
en, eller

5) det behövs av något annat med 1–4 
punkten jämförbart vägande skäl.

RP 61/2018 rd



1162

Trafiksäkerhetsverket kan meddela ett för-
bud eller en begränsning enligt 2 mom., om 
det anser att flygplatsoperatören inte har för-
farit på det sätt som förutsätts i det momen-
tet.

Transport- och  kommunikationsverket
kan meddela ett förbud eller en begränsning 
enligt 2 mom., om det anser att flygplats-
operatören inte har förfarit på det sätt som 
förutsätts i det momentet.

90 §

Tillhandahållande av marktjänster

Flygplatsoperatören får inte utan en grund 
som anges i denna paragraf begränsa till-
handahållandet av marktjänster eller egen-
hanteringen till den del marktjänstdirektivet 
ska tillämpas på tillhandahållandet av tjäns-
ter på flygplatsen. Flygplatsoperatören är 
skyldig att se till att bestämmelserna i artikel 
16 i marktjänstdirektivet iakttas när flyg-
platsens konstruktioner och anordningar an-
vänds för marktjänster och egenhantering 
och när denna användning organiseras.

Trafiksäkerhetsverket kan på flygplatsope-
ratörens ansökan begränsa tillhandahållan-
det av marktjänster eller egenhanteringen i 
enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 i mark-
tjänstdirektivet eller ålägga leverantörerna 
av marktjänster skyldigheter i fråga om of-
fentlig service enligt artikel 15. En begräns-
ning enligt artikel 9 gäller dock endast till 
den del den godkänns av Europeiska kom-
missionen enligt vad som bestäms i artikel 
9.5. När Trafiksäkerhetsverket begränsar 
tillhandahållandet av marktjänster eller 
egenhanteringen i enlighet med artikel 6, 7, 
9 eller 15 ska det förfara så som bestämmel-
serna i de nämnda artiklarna anger samt vid
behov ordna ett urvalsförfarande för leve-
rantörer av marktjänster i enlighet med arti-
kel 11 i direktivet. Upplysningar om urvals-
besluten och om tillstånd som utan urval 
getts för tillhandahållande av marktjänster 
som omfattas av en begränsning ska lämnas 
på det sätt som bestäms i artikel 11.3 i mark-
tjänstdirektivet.

I ärenden som gäller marktjänster ska 
flygplatsoperatören höra den användar-
kommitté som avses i 94 § och leverantö-
rerna av marktjänster så som föreskrivs i ar-
tikel 13 i marktjänstdirektivet.

I enlighet med artikel 20 i marktjänstdi-

90 §

Tillhandahållande av marktjänster

Flygplatsoperatören får inte utan en grund 
som anges i denna paragraf begränsa till-
handahållandet av marktjänster eller egen-
hanteringen till den del marktjänstdirektivet 
ska tillämpas på tillhandahållandet av tjäns-
ter på flygplatsen. Flygplatsoperatören är 
skyldig att se till att bestämmelserna i artikel 
16 i marktjänstdirektivet iakttas när flyg-
platsens konstruktioner och anordningar an-
vänds för marktjänster och egenhantering
och när denna användning organiseras.

Transport- och  kommunikationsverket
kan på flygplatsoperatörens ansökan be-
gränsa tillhandahållandet av marktjänster el-
ler egenhanteringen i enlighet med artikel 6, 
7, 9 eller 15 i marktjänstdirektivet eller 
ålägga leverantörerna av marktjänster skyl-
digheter i fråga om offentlig service enligt 
artikel 15. En begränsning enligt artikel 9 
gäller dock endast till den del den godkänns 
av Europeiska kommissionen enligt vad som 
bestäms i artikel 9.5. När Transport- och  
kommunikationsverket begränsar tillhanda-
hållandet av marktjänster eller egenhante-
ringen i enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 
ska det förfara så som bestämmelserna i de 
nämnda artiklarna anger samt vid behov 
ordna ett urvalsförfarande för leverantörer 
av marktjänster i enlighet med artikel 11 i 
direktivet. Upplysningar om urvalsbesluten 
och om tillstånd som utan urval getts för 
tillhandahållande av marktjänster som om-
fattas av en begränsning ska lämnas på det 
sätt som bestäms i artikel 11.3 i marktjänst-
direktivet.

I ärenden som gäller marktjänster ska 
flygplatsoperatören höra den användar-
kommitté som avses i 94 § och leverantö-
rerna av marktjänster så som föreskrivs i ar-
tikel 13 i marktjänstdirektivet.

I enlighet med artikel 20 i marktjänstdi-
rektivet kan Transport- och  kommunikat-
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rektivet kan Trafiksäkerhetsverket på grund 
av att ömsesidighet saknas begränsa de rät-
tigheter som avses i direktivet när det är 
fråga om leverantörer av marktjänster och 
utövare av egenhantering från ett tredjeland.

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana 
närmare föreskrifter om marktjänster som 
behövs för säkerhet och smidighet. Före-
skrifterna kan gälla marktjänst-
arrangemang, övergripande administrering 
av marktjänsterna och ansvarsfördelning för 
att marktjänsterna inte ska medföra fara för 
flygtrafiken.

ionsverket på grund av att ömsesidighet sak-
nas begränsa de rättigheter som avses i di-
rektivet när det är fråga om leverantörer av 
marktjänster och utövare av egenhantering 
från ett tredjeland.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela sådana närmare föreskrifter om 
marktjänster som behövs för säkerhet och 
smidighet. Föreskrifterna kan gälla mark-
tjänstarrangemang, övergripande admini-
strering av marktjänsterna och ansvarsför-
delning för att marktjänsterna inte ska med-
föra fara för flygtrafiken.

91 §

Användning av flygplatsens centraliserade 
infrastrukturer

Trafiksäkerhetsverket kan på flygplats-
operatörens ansökan besluta att leverantö-
rerna av marktjänster och de som är berätti-
gade till egenhantering ska använda flyg-
platsens centraliserade infrastrukturer för 
ordnande av marktjänsterna. I detta fall till-
lämpas artikel 8 i marktjänstdirektivet.

91 §

Användning av flygplatsens centraliserade 
infrastrukturer

Transport- och  kommunikationsverket
kan på flygplatsoperatörens ansökan besluta
att leverantörerna av marktjänster och de 
som är berättigade till egenhantering ska an-
vända flygplatsens centraliserade infrastruk-
turer för ordnande av marktjänsterna. I detta 
fall tillämpas artikel 8 i marktjänstdirektivet.

92 §

Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll 
av bokföringen över marktjänster

En leverantör av marktjänster ska göra en 
bokföringsmässig uppdelning mellan den 
verksamhet som är knuten till marktjänster-
na och den övriga verksamheten samt på 
begäran till den kontrollant som Trafiksä-
kerhetsverket förordnat överlämna sin bok-
föring och de uppgifter som behövs för 
övervakningen av att den bokföringsmässiga 
uppdelningen iakttas.

Kontrollanten avger till Trafiksäkerhets-
verket en berättelse om hur den bokförings-
mässiga uppdelningen har genomförts. Trots 
sekretessen får Trafiksäkerhetsverket över-
lämna berättelsen till kommissionen och 
Konkurrens- och konsumentverket.

92 §

Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll 
av bokföringen över marktjänster

En leverantör av marktjänster ska göra en 
bokföringsmässig uppdelning mellan den 
verksamhet som är knuten till marktjänster-
na och den övriga verksamheten samt på 
begäran till den kontrollant som Transport-
och  kommunikationsverket förordnat över-
lämna sin bokföring och de uppgifter som 
behövs för övervakningen av att den bokfö-
ringsmässiga uppdelningen iakttas.

Kontrollanten avger till Transport- och  
kommunikationsverket en berättelse om hur 
den bokföringsmässiga uppdelningen har 
genomförts. Trots sekretessen får Transport-
och  kommunikationsverket överlämna be-
rättelsen till kommissionen och Konkurrens-
och konsumentverket.

93 § 93 §
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Säkerhetsledning som krävs av en leveran-
tör av marktjänster

En leverantör av marktjänster ska förvalta 
och utveckla ett säkerhetsledningssystem 
med hjälp av vilket leverantören säkerställer 
säkerheten inom den egna verksamheten och 
främjar säkerheten på hela flygplatsen. Sä-
kerhetsledningssystemet ska åtminstone in-
nehålla uppgifter om

1) ansvarsfördelning och beslutsförfarande 
hos leverantören av marktjänster,

2) verksamhetens överensstämmelse med 
kraven,

3) underleverantörer och tillsynen över 
dem,

4) dokumenthantering,
5) rapportering om och behandling av 

händelser,
6) personalutbildning och annan personal-

utveckling, och
7) hanteringen av materiel.
Leverantören av marktjänster ska lämna in 

uppgifterna om sitt säkerhetsledningssystem 
till flygplatsoperatören och Trafiksäkerhets-
verket.

Säkerhetsledning som krävs av en leveran-
tör av marktjänster

En leverantör av marktjänster ska förvalta 
och utveckla ett säkerhetsledningssystem
med hjälp av vilket leverantören säkerställer 
säkerheten inom den egna verksamheten och 
främjar säkerheten på hela flygplatsen. Sä-
kerhetsledningssystemet ska åtminstone in-
nehålla uppgifter om

1) ansvarsfördelning och beslutsförfarande 
hos leverantören av marktjänster,

2) verksamhetens överensstämmelse med 
kraven,

3) underleverantörer och tillsynen över 
dem,

4) dokumenthantering,
5) rapportering om och behandling av 

händelser,
6) personalutbildning och annan personal-

utveckling, och
7) hanteringen av materiel.
Leverantören av marktjänster ska lämna in 

uppgifterna om sitt säkerhetsledningssystem 
till flygplatsoperatören och Transport- och  
kommunikationsverket.

95 §

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser

Bestämmelser om luftfartsskydd finns i
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den.

I de fall som avses i artiklarna 4.4 och 6 i 
förordningen om skyddsregler kan Trafiksä-
kerhetsverket meddela föreskrifter om åt-
gärder som avviker från eller kompletterar 
förordningen om skyddsregler och de för-
ordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den, om det är motiverat 
med hänsyn till de beräknade hoten, det all-
männa säkerhetsläget eller särskilda pro-
blem i anslutning till den lokala tillämp-
ningen av de åtgärder som avses i förord-
ningen om skyddsregler och i de förord-
ningar som Europeiska kommissionen anta-
git med stöd av den. Åtgärderna får dock 
inte innebära avvikelser från vad som före-

95 §

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser

Bestämmelser om luftfartsskydd finns i 
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den.

I de fall som avses i artiklarna 4.4 och 6 i 
förordningen om skyddsregler kan Trans-
port- och  kommunikationsverket meddela 
föreskrifter om åtgärder som avviker från el-
ler kompletterar förordningen om skydds-
regler och de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den, om 
det är motiverat med hänsyn till de beräk-
nade hoten, det allmänna säkerhetsläget eller 
särskilda problem i anslutning till den lokala 
tillämpningen av de åtgärder som avses i 
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den. Åtgärderna får 
dock inte innebära avvikelser från vad som 
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skrivs i 97 § 2 mom. Trafiksäkerhetsverket
ska underrätta Europeiska kommissionen 
om åtgärderna.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter som förutsätts för luft-
fartsskyddet, med hänsyn till de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen och de krav på nationella 
definitioner som ställs i förordningen om 
skyddsregler och i de förordningar som 
Europeiska kommissionen antagit med stöd 
av den.

föreskrivs i 97 § 2 mom. Transport- och  
kommunikationsverket ska underrätta Euro-
peiska kommissionen om åtgärderna.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare föreskrifter 
som förutsätts för luftfartsskyddet, med hän-
syn till de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen och de 
krav på nationella definitioner som ställs i 
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som Europeiska kommissionen 
antagit med stöd av den.

97 §

Utförande av kontroller

Bestämmelser om hur säkerhetskontroller 
ska utföras finns i förordningen om skydds-
regler och i de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den. Sä-
kerhetskontroller får utföras av personer 
som har genomgått den utbildning som av-
ses i 98 § och som är godkända som säker-
hetskontrollanter av Transport- och  kom-
munikationsverket. Tillträdeskontroll, över-
vakning och patrullering vid en flygplats får 
utföras av personer som flygplatsoperatören 
har godkänt för uppgiften. De ska utföra 
uppgifterna under uppsikt och enligt anvis-
ningar av flygplatsoperatören. Bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar tilläm-
pas på personerna när de utför uppgifterna. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen. Transport- och  kommu-
nikationsverket får meddela föreskrifter som 
kompletterar bestämmelserna i dessa för-
ordningar.

Säkerhetskontrollerna ska utföras så att de 
inte medför onödiga olägenheter för de per-
soner, varor eller objekt som ska kontrolle-
ras. Kontrollerna får inte onödigt försvåra 
eller störa flygtrafiken eller den övriga verk-
samheten på flygplatsen.

97 §

Utförande av kontroller och övervakning

Bestämmelser om hur säkerhetskontroller 
ska utföras finns i förordningen om skydds-
regler och i de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den. Sä-
kerhetskontroller får utföras av personer 
som har genomgått den utbildning som av-
ses i 98 § och som är godkända som säker-
hetskontrollanter av Transport- och  kom-
munikationsverket. Tillträdeskontroll, över-
vakning och patrullering vid en flygplats får 
utföras av personer som flygplatsoperatören 
har godkänt för uppgiften. De ska utföra 
uppgifterna under uppsikt och enligt anvis-
ningar av flygplatsoperatören. Bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar tilläm-
pas på personerna när de utför uppgifterna. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen. Transport- och  kommu-
nikationsverket får meddela föreskrifter som 
kompletterar bestämmelserna i dessa för-
ordningar.

Säkerhetskontrollerna ska utföras så att de 
inte medför onödiga olägenheter för de per-
soner, varor eller objekt som ska kontrolle-
ras. Kontrollerna får inte onödigt försvåra 
eller störa flygtrafiken eller den övriga verk-
samheten på flygplatsen.

98 § 98 §
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Utbildning för luftfartsskydd

Utbildning för luftfartsskydd ges av en in-
struktör som godkänts av Trafiksäkerhets-
verket.

Utbildning för luftfartsskydd

Utbildning för luftfartsskydd ges av en in-
struktör som godkänts av Transport- och  
kommunikationsverket.

102 §

Tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden

Flygplatsoperatören beviljar tillträde till 
flygplatsens flygsida och behörighetsområ-
den för personer som har ett giltigt skäl att 
befinna sig där. Anställda vid polisen, 
gränsbevakningsväsendet och Tullen har 
tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden på basis av sina tjänsteålig-
ganden.

Flygplatsoperatören kan återkalla den till-
trädesrätt som avses i 1 mom., om den an-
vänds på ett sätt som äventyrar genomföran-
det av eller effektiviteten hos skyddsåtgär-
der enligt förordningen om skyddsregler el-
ler detta kapitel. Flygplats-operatören kan 
återkalla tillträdesrätten även om någon om-
ständighet som avses i 101 § framkommer 
om tillståndshavaren under tillträdesrättens 
giltighetstid.

102 §

Tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden

Flygplatsoperatören beviljar tillträde till 
flygplatsens flygsida och behörighetsområ-
den för personer som har ett giltigt skäl att 
befinna sig där. Anställda vid polisen, 
Gränsbevakningsväsendet och Tullen har 
tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden på basis av sina tjänsteålig-
ganden.

Flygplatsoperatören kan återkalla den till-
trädesrätt som avses i 1 mom., om den an-
vänds på ett sätt som äventyrar genomföran-
det av eller effektiviteten hos skyddsåtgär-
der enligt förordningen om skyddsregler el-
ler detta kapitel. Flygplats-operatören kan 
återkalla tillträdesrätten även om någon om-
ständighet som avses i 101 § framkommer 
om tillståndshavaren under tillträdesrättens 
giltighetstid.

104 §

Utrustning som ska användas som stöd för 
luftfartsskyddet

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett 
godkännande i enlighet med förordningen 
om skyddsregler av utrustning som ska an-
vändas som stöd för luftfartsskyddet, om det 
visar sig att utrustningen inte uppfyller de 
kriterier för godkännande som anges i för-
ordningen och om inte utrustningen utan 
dröjsmål ändras så att den uppfyller kraven.

104 §

Utrustning som ska användas som stöd för 
luftfartsskyddet

Transport- och  kommunikationsverket
kan återkalla ett godkännande i enlighet med 
förordningen om skyddsregler av utrustning 
som ska användas som stöd för luftfarts-
skyddet, om det visar sig att utrustningen 
inte uppfyller de kriterier för godkännande 
som anges i förordningen och om inte ut-
rustningen utan dröjsmål ändras så att den 
uppfyller kraven.
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105 §

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser

Bestämmelser om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst finns i

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (ramförordning),

2) förordningen om tillhandahållande av 
tjänster,

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 551/2004 om organisation och 
användning av det gemensamma europeiska 
luftrummet (förordning om luftrummet),

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibi-
liteten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst (förordning om driftskom-
pabilitet),

5) de förordningar som kommissionen an-
tagit med stöd av förordningarna i 1—4 
punkten.

Utöver de förordningar som nämns i 1 
mom. ska bestämmelserna i detta kapitel 
tillämpas i fråga om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst.

Utöver vad som föreskrivs annanstans i 
detta kapitel meddelar Trafiksäkerhetsverket
sådana närmare föreskrifter om luftrumspla-
nering, flygledningstjänst och flygtrafik-
tjänst som förutsätts för säker och smidig 
luftfart och som baserar sig på de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen samt på Eurocontrols 
normer och rekommendationer. Trafiksä-
kerhetsverket meddelar också sådana kom-
pletterande föreskrifter om luftrumsplane-
ring, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst 
som förutsätts i Europeiska unionens lag-
stiftning. Trafiksäkerhetsverket ska höra för-
svarsmakten om dessa föreskrifter till den 
del de hänför sig till verksamhetsförutsätt-
ningarna för militär luftfart eller inrikesmi-
nisteriet till den del de hänför sig till verk-
samhetsförutsättningarna för statlig luftfart. 
Bestämmelser om samordning av civil, mili-
tär och statlig luftfart för en flexibel an-
vändning av luftrummet utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

105 §

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser

Bestämmelser om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst finns i

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (ramförordning),

2) förordningen om tillhandahållande av 
tjänster,

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 551/2004 om organisation och 
användning av det gemensamma europeiska 
luftrummet (förordning om luftrummet),

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibi-
liteten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst (förordning om driftskom-
pabilitet),

5) de förordningar som kommissionen an-
tagit med stöd av förordningarna i 1—4 
punkten.

Utöver de förordningar som nämns i 1 
mom. ska bestämmelserna i detta kapitel 
tillämpas i fråga om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst.

Utöver vad som föreskrivs annanstans i 
detta kapitel meddelar Transport- och  
kommunikationsverket sådana närmare före-
skrifter om luftrumsplanering, flyglednings-
tjänst och flygtrafiktjänst som förutsätts för 
säker och smidig luftfart och som baserar 
sig på de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt på 
Eurocontrols normer och rekommendation-
er. Transport- och  kommunikationsverket
meddelar också sådana kompletterande före-
skrifter om luftrumsplanering, flyglednings-
tjänst och flygtrafiktjänst som förutsätts i 
Europeiska unionens lagstiftning. Trans-
port- och  kommunikationsverket ska höra 
försvarsmakten om dessa föreskrifter till den 
del de hänför sig till verksamhetsförutsätt-
ningarna för militär luftfart eller inrikesmi-
nisteriet till den del de hänför sig till verk-
samhetsförutsättningarna för statlig luftfart. 
Bestämmelser om samordning av civil, mili-
tär och statlig luftfart för en flexibel an-
vändning av luftrummet utfärdas genom 
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förordning av statsrådet.

106 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) gemensamt europeiskt luftrum en helhet 

som baserar sig på de förordningar som 
nämns i 105 § 1 mom.,

2) kontrollzon ett kontrollerat luftrum som 
sträcker sig från mark- eller vattenytan upp 
till en fastställd övre gräns,

3) terminalområde ett kontrollområde i 
anslutning till en eller flera större flygplat-
ser,

4) luftrumsklass ett luftrum med definie-
rade gränser där flygningar av bestämda ty-
per kan genomföras och där fastställda flyg-
trafikledningstjänster tillhandahålls och reg-
ler följs,

5) flyginformationsregion ett luftrum av 
definierad omfattning inom vilket flygin-
formations- och alarmeringstjänster tillhan-
dahålls,

6) luftrumsplanering en planerings-
funktion som främst syftar till att maximera 
användningen av tillgängligt luftrum genom 
dynamisk tidfördelning och, ibland, separe-
ring av luftrummet mellan olika kategorier 
av luftrummets användare utifrån kortsiktiga 
behov,

7) strukturering av luftrummet Trafiksä-
kerhetsverkets beslutsfattande i samband 
med vilket användningen av och strukturen 
för luftrummet fastställs,

8) flygledningstjänst den samlade luft-
burna och markbaserade flygtrafik-
ledningstjänst, luftrumsplanering och flö-
desplanering som krävs för att säkerställa 
säkra och effektiva rörelser för luftfartyg 
under alla faser av flygningen,

9) flygtrafiktjänst flygtrafiklednings-, 
kommunikations-, navigations- och över-
vakningstjänst, flygvädertjänst och flygbrie-
fingtjänst.

106 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) gemensamt europeiskt luftrum en helhet 

som baserar sig på de förordningar som 
nämns i 105 § 1 mom.,

2) kontrollzon ett kontrollerat luftrum som 
sträcker sig från mark- eller vattenytan upp 
till en fastställd övre gräns,

3) terminalområde ett kontrollområde i 
anslutning till en eller flera större flygplat-
ser,

4) luftrumsklass ett luftrum med definie-
rade gränser där flygningar av bestämda ty-
per kan genomföras och där fastställda flyg-
trafikledningstjänster tillhandahålls och reg-
ler följs,

5) flyginformationsregion ett luftrum av 
definierad omfattning inom vilket flygin-
formations- och alarmeringstjänster tillhan-
dahålls,

6) luftrumsplanering en planerings-
funktion som främst syftar till att maximera 
användningen av tillgängligt luftrum genom 
dynamisk tidfördelning och, ibland, separe-
ring av luftrummet mellan olika kategorier 
av luftrummets användare utifrån kortsiktiga 
behov,

7) strukturering av luftrummet Transport-
och  kommunikationsverkets beslutsfattande 
i samband med vilket användningen av och 
strukturen för luftrummet fastställs,

8) flygledningstjänst den samlade luft-
burna och markbaserade flygtrafik-
ledningstjänst, luftrumsplanering och flö-
desplanering som krävs för att säkerställa 
säkra och effektiva rörelser för luftfartyg 
under alla faser av flygningen,

9) flygtrafiktjänst flygtrafiklednings-, 
kommunikations-, navigations- och över-
vakningstjänst, flygvädertjänst och flygbrie-
fingtjänst.

109 § 109 §
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Strukturering av luftrummet och luftrums-
planering

Om inte något annat följer av 11 §, beslu-
tar Trafiksäkerhetsverket om inrättande och 
ändring av luftrumsblock inom en del av det 
luftrum som Finland ansvarar för. Vid be-
slutsfattandet ska Trafiksäkerhetsverket ta 
hänsyn till smidig flygtrafik, försvarsa-
spekter, samordning av civil och militär luft-
fart samt lämpliga verksamhetsförutsätt-
ningar för statlig luftfart och förutsättningar 
för sportflygning.

Trafiksäkerhetsverket fastställer principer-
na för användning och strukturering av luft-
rummet samt meddelar närmare föreskrifter 
om en säker, effektiv och flexibel använd-
ning av luftrummet.

En i FUA-förordningen avsedd cell för 
luftrumsplanering i vars verksamhet både 
civila och militära aktörer deltar, är verksam 
i samband med en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst som har utsetts enligt 108 §. 
Under sådana undantagsförhållanden som 
avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapsla-
gen svarar försvarsmakten för luftrumspla-
neringen.

Strukturering av luftrummet och luftrums-
planering

Om inte något annat följer av 11 §, beslu-
tar Transport- och  kommunikations-verket
om inrättande och ändring av luftrumsblock 
inom en del av det luftrum som Finland an-
svarar för. Vid beslutsfattandet ska Trans-
port- och  kommunikationsverket ta hänsyn 
till smidig flygtrafik, försvarsaspekter, sam-
ordning av civil och militär luftfart samt 
lämpliga verksamhetsförutsättningar för 
statlig luftfart och förutsättningar för sport-
flygning.

Transport- och  kommunikationsverket
fastställer principerna för användning och 
strukturering av luftrummet samt meddelar 
närmare föreskrifter om en säker, effektiv 
och flexibel användning av luftrummet.

En i FUA-förordningen avsedd cell för 
luftrumsplanering i vars verksamhet både 
civila och militära aktörer deltar, är verksam 
i samband med en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst som har utsetts enligt 108 §. 
Under sådana undantagsförhållanden som 
avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapsla-
gen svarar försvarsmakten för luftrumspla-
neringen.

110 a §

Beslut om och återkallande av beslut om att 
utse anmälda organ 

Trafiksäkerhetsverket utser på ansökan 
anmälda organ för att utföra den bedömning 
av överensstämmelse och lämplighet som 
avses i artikel 5 i förordningen om drifts-
kompabilitet och för att utföra de uppgifter i 
samband kontroll som avses i artikel 6. 

De anmälda organen ska uppfylla kriteri-
erna i bilaga V till förordningen om drifts-
kompabilitet. Om ett anmält organ inte 
längre uppfyller kriterierna, ska Trafiksä-
kerhetsverket återkalla beslutet om att utse 
det anmälda organet och informera Europe-
iska kommissionen och de övriga medlems-
staterna om detta.

110 a §

Beslut om och återkallande av beslut om att 
utse anmälda organ

Transport- och  kommunikationsverket ut-
ser på ansökan anmälda organ för att utföra 
den bedömning av överensstämmelse och 
lämplighet som avses i artikel 5 i förord-
ningen om driftskompabilitet och för att ut-
föra de uppgifter i samband kontroll som 
avses i artikel 6.

De anmälda organen ska uppfylla kriteri-
erna i bilaga V till förordningen om drifts-
kompabilitet. Om ett anmält organ inte 
längre uppfyller kriterierna, ska Transport-
och  kommunikationsverket återkalla beslu-
tet om att utse det anmälda organet och in-
formera Europeiska kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna om detta.

111 § 111 §
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Avgifter för flygtrafiktjänst

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att av-
gifterna för flygtrafiktjänst bestäms i enlig-
het med artikel 15 i förordningen om till-
handahållande av tjänster.

På grundval av de uppgifter som tjänstele-
verantörerna lämnat ska Trafiksäkerhetsver-
ket göra en framställning om avgifterna en-
ligt det gemensamma avgiftssystemet för 
flygtrafiktjänster. Trafiksäkerhetsverket ska 
ge aktörerna tillfälle att avge utlåtande om 
framställningen och verket ska lämna in den 
till Europeiska kommissionen för gransk-
ning. Efter utlåtandena och Europeiska 
kommissionens godkännande ska Trafiksä-
kerhetsverket fastställa avgifterna och in-
formera Europeiska kommissionen om dem.

Leverantören av flygtrafikledningstjänst 
ska fastställa avgifterna för flygtrafiktjänst 
till den del de inte fastställs i enlighet med 2 
mom.

Trafiksäkerhetsverket ska också övervaka 
att de avgifter som tas ut av den statliga och 
den militära luftfarten är skäliga och att 112 
§ iakttas vid prissättningen.

Avgifter för flygtrafiktjänst

Transport- och  kommunikationsverket ska 
övervaka att avgifterna för flygtrafiktjänst 
bestäms i enlighet med artikel 15 i förord-
ningen om tillhandahållande av tjänster.

På grundval av de uppgifter som tjänstele-
verantörerna lämnat ska Transport- och  
kommunikationsverket göra en framställning 
om avgifterna enligt det gemensamma av-
giftssystemet för flygtrafiktjänster. Trans-
port- och  kommunikationsverket ska ge ak-
törerna tillfälle att avge utlåtande om fram-
ställningen och verket ska lämna in den till 
Europeiska kommissionen för granskning. 
Efter utlåtandena och Europeiska kommiss-
ionens godkännande ska Transport- och  
kommunikationsverket fastställa avgifterna 
och informera Europeiska kommissionen 
om dem.

Leverantören av flygtrafikledningstjänst 
ska fastställa avgifterna för flygtrafiktjänst 
till den del de inte fastställs i enlighet med 2 
mom.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
också övervaka att de avgifter som tas ut av 
den statliga och den militära luftfarten är 
skäliga och att 112 § iakttas vid prissätt-
ningen.

113 §

Certifikat, behörighetsbevis, behörigheter, 
godkännanden och medicinska intyg för 

flygtrafiktjänstpersonal

Flygledare och flygledarelever som utför 
flygkontrolluppgifter ska ha

1) av Trafiksäkerhetsverket beviljat eller 
godkänt certifikat, de behörigheter och god-
kännanden som krävs för uppgiften samt ett 
av en auktoriserad flygläkare, ett flygmedi-
cinskt centrum eller Trafik-säkerhetsverket
beviljat medicinskt intyg, eller

2) ett i en främmande stat utfärdat certifi-
kat, de behörigheter och godkännanden som 
krävs för uppgiften samt ett medicinskt in-
tyg, vilka erkänns i Finland i enlighet med 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.

113 §

Certifikat, behörighetsbevis, behörigheter, 
godkännanden och medicinska intyg för 

flygtrafiktjänstpersonal

Flygledare och flygledarelever som utför 
flygkontrolluppgifter ska ha

1) av Transport- och  kommunikations-
verket beviljat eller godkänt certifikat, de 
behörigheter och godkännanden som krävs 
för uppgiften samt ett av en auktoriserad 
flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller 
Transport- och  kommunikationsverket be-
viljat medicinskt intyg, eller

2) ett i en främmande stat utfärdat certifi-
kat, de behörigheter och godkännanden som 
krävs för uppgiften samt ett medicinskt in-
tyg, vilka erkänns i Finland i enlighet med 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland.
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AFIS-personal som tillhandahåller flygin-
formationstjänster på en flygplats ska ha

1) av Trafiksäkerhetsverket beviljat eller 
godkänt certifikat, de behörigheter och god-
kännanden som krävs för uppgiften samt ett 
medicinskt intyg,

2) ett i en främmande stat utfärdat certifi-
kat eller motsvarande tillstånd, som Trafik-
säkerhetsverket utifrån sin konsekvensbe-
dömning godkänner som ett finskt tillstånd 
efter lokal utbildning,

3) ett medicinskt intyg som erkänns i Fin-
land i enlighet med internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, eller

4) ett certifikat som avses i 1 mom.
Trafiksäkerhetsverket meddelar de när-

mare föreskrifter som förutsätts för flygsä-
kerheten utifrån de standarder som avses i 
Chicagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den samt 
utifrån Eurocontrols bestämmelser, komplet-
terade med undantag och tillägg av geogra-
fiska, klimatologiska och trafikmässiga skäl 
eller för att samordna internationell praxis 
med förhållandena i Finland, i fråga om cer-
tifikat, behörigheter, behörighetsbevis, god-
kännanden och medicinska intyg som krävs 
av flygledare, flygledarelever och AFIS-
personal.

AFIS-personal som tillhandahåller flygin-
formationstjänster på en flygplats ska ha

1) av Transport- och  kommunikations-
verket beviljat eller godkänt certifikat, de 
behörigheter och godkännanden som krävs 
för uppgiften samt ett medicinskt intyg,

2) ett i en främmande stat utfärdat certifi-
kat eller motsvarande tillstånd, som Trans-
port- och  kommunikationsverket utifrån sin 
konsekvensbedömning godkänner som ett 
finskt tillstånd efter lokal utbildning,

3) ett medicinskt intyg som erkänns i Fin-
land i enlighet med internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, eller

4) ett certifikat som avses i 1 mom.
Transport- och  kommunikationsverket

meddelar de närmare föreskrifter som förut-
sätts för flygsäkerheten utifrån de standarder 
som avses i Chicagokonventionen samt uti-
från EASA-förordningen och de förordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
den samt utifrån Eurocontrols bestämmelser, 
kompletterade med undantag och tillägg av 
geografiska, klimatologiska och trafikmäss-
iga skäl eller för att samordna internationell 
praxis med förhållandena i Finland, i fråga 
om certifikat, behörigheter, behörighetsbe-
vis, godkännanden och medicinska intyg 
som krävs av flygledare, flygledarelever och 
AFIS-personal.

114 §

Utbildning av flygtrafiktjänstpersonal

För tillhandahållande av utbildning som 
gäller certifikat för AFIS-personal krävs 
godkännande av Trafiksäkerhetsverket. Ett 
godkännande ska beviljas en sökande som 
har den yrkeskunniga personal som krävs 
för uppgifterna samt behövliga utbildnings-
lokaler och utbildnings-hjälpmedel, ett ut-
bildningsprogram och ett kvalitetssystem. 
Trafiksäkerhetsverket övervakar verksam-
heten inom de organisationer som ger ut-
bildning.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
föreskrifter om utbildningen av och behö-
righeten för den tekniska personal inom 
flygtrafiktjänst som arbetar i uppgifter som 
hänför sig till flygsäkerheten för flygtrafik-
tjänstens operativa system. När Trafiksäker-

114 §

Utbildning av flygtrafiktjänstpersonal

För tillhandahållande av utbildning som 
gäller certifikat för AFIS-personal krävs 
godkännande av Transport- och  kommuni-
kationsverket. Ett godkännande ska beviljas 
en sökande som har den yrkeskunniga per-
sonal som krävs för uppgifterna samt behöv-
liga utbildnings-lokaler och utbildnings-
hjälpmedel, ett utbildningsprogram och ett 
kvalitetssystem. Transport- och  kommuni-
kationsverket övervakar verksamheten inom 
de organisationer som ger utbildning.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar vid behov föreskrifter om utbild-
ningen av och behörigheten för den tekniska 
personal inom flygtrafiktjänst som arbetar i 
uppgifter som hänför sig till flygsäkerheten 
för flygtrafiktjänstens operativa system. När 
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hetsverket bereder föreskrifterna ska det be-
akta de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt kra-
ven i Europeiska unionens lagstiftning.

Trafiksäkerhetsverket godkänner behörig-
hetssystemet för den tekniska personalen 
inom flygtrafiktjänsten. Ett godkännande 
ska beviljas, om systemet uppfyller de krav 
som ställts utifrån de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen och utifrån Eurocontrols normer 
och rekommendationer. Trafiksäkerhetsver-
ket ska övervaka verksamheten för den som 
ansvarar för behörighetssystemet.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhets-
verket, utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
och utifrån Europeiska unionens lagstift-
ning, närmare föreskrifter om utbildningsor-
ganisationerna enligt 1 mom. i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) utbildningsprogram, arbetsmetoder, 
kvalitetssystem och anvisningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som gäller utbildningsorganisationer finns i 
14 kap.

Transport- och  kommunikationsverket be-
reder föreskrifterna ska det beakta de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen samt kraven i Europe-
iska unionens lagstiftning.

Transport- och  kommunikationsverket
godkänner behörighetssystemet för den tek-
niska personalen inom flygtrafiktjänsten. Ett 
godkännande ska beviljas, om systemet upp-
fyller de krav som ställts utifrån de standar-
der och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen och utifrån Eurocontrols 
normer och rekommendationer. Transport-
och  kommunikationsverket ska övervaka 
verksamheten för den som ansvarar för be-
hörighetssystemet.

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Transport- och  
kommunikationsverket, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen och utifrån Europeiska 
unionens lagstiftning, närmare föreskrifter 
om utbildningsorganisationerna enligt 1 
mom. i fråga om

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet,

2) utbildningsprogram, arbetsmetoder, 
kvalitetssystem och anvisningar.

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som gäller utbildningsorganisationer finns i 
14 kap.

115 §

Insamling av uppgifter som gäller förverkli-
gandet av målen för det gemensamma euro-

peiska luftrummet

Trafiksäkerhetsverket har rätt att trots sek-
retessbestämmelserna av leverantören av 
flygtrafiktjänst och försvarsmakten få de 
behövliga uppgifter som det enligt de för-
ordningar av Europeiska unionen som avses 
i 105 § behöver för bedömning av hur målen 
för det gemensamma europeiska luftrummet 
har förverkligats och för rapportering om 
dem till Europeiska kommissionen.

115 §

Insamling av uppgifter som gäller förverkli-
gandet av målen för det gemensamma euro-

peiska luftrummet

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att trots sekretessbestämmelserna av le-
verantören av flygtrafiktjänst och försvars-
makten få de behövliga uppgifter som det 
enligt de förordningar av Europeiska union-
en som avses i 105 § behöver för bedömning 
av hur målen för det gemensamma europe-
iska luftrummet har förverkligats och för 
rapportering om dem till Europeiska kom-
missionen.
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116 §

Upptagningar inom flygtrafiktjänsten

Leverantörer av flygtrafiktjänster ska se 
till att lägesbilder av trafiken och flygtrafik-
tjänstens tele- och radiokommunikation upp-
tas och förvaras så att de är skyddade mot 
oberättigad insyn.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om upptagningssätt och beva-
ringstider för upptagningarna med beak-
tande av behoven av att utreda luftfarts-
olyckor, tillbud och händelser, den upptag-
ningsteknik som används och motsvarande 
omständigheter. Uppgifter om färdplan och 
lägesbild kan trots personuppgiftslagen ut-
lämnas till en cell för luftrumsplanering och 
en leverantör av flygtrafikledningstjänst i en 
annan stat eller organisation, om internat-
ionella standarder och internationell praxis 
kräver detta, dock med beaktande av försva-
rets behov. Till den del upptagningarna in-
nehåller personuppgifter, ska i fråga om in-
samling, registrering, lagring och avförande 
av uppgifter tillämpas kraven i personupp-
giftslagen. Leverantören av flygtrafiktjänst 
ska minst vart femte år bedöma behovet att 
avföra uppgifter ur registret.

Om inte något annat följer av annan lag-
stiftning, får upptagningarna användas ute-
slutande för undersökning av olyckor, till-
bud och motsvarande situationer och för 
flygtrafiktjänstleverantörens eget flygsäker-
hetsarbete. Upptagningar av lägesbilder av 
trafiken får dessutom användas för miljö-
konsekvensbedömning och planering av 
luftrummet.

116 §

Upptagningar inom flygtrafiktjänsten

Leverantörer av flygtrafiktjänster ska se 
till att lägesbilder av trafiken och flygtrafik-
tjänstens tele- och radiokommunikation upp-
tas och förvaras så att de är skyddade mot 
oberättigad insyn.

Transport- och  kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om upptag-
ningssätt och bevaringstider för upptagning-
arna med beaktande av behoven av att ut-
reda luftfartsolyckor, tillbud och händelser, 
den upptagningsteknik som används och 
motsvarande omständigheter. Uppgifter om 
färdplan och lägesbild kan trots Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) utlämnas till 
en cell för luftrumsplanering och en leveran-
tör av flygtrafikledningstjänst i en annan stat 
eller organisation, om internationella stan-
darder och internationell praxis kräver detta, 
dock med beaktande av försvarets behov. 
Till den del upptagningarna innehåller per-
son-uppgifter, ska i fråga om insamling, re-
gistrering, lagring och avförande av uppgif-
ter tillämpas kraven i den allmänna data-
skyddsförordningen. Leverantören av flyg-
trafiktjänst ska minst vart femte år bedöma 
behovet att avföra uppgifter ur registret.

Om inte något annat följer av annan lag-
stiftning, får upptagningarna användas ute-
slutande för undersökning av olyckor, till-
bud och motsvarande situationer och för 
flygtrafiktjänstleverantörens eget flygsäker-
hetsarbete. Upptagningar av lägesbilder av 
trafiken får dessutom användas för miljö-
konsekvensbedömning och planering av 
luftrummet.

118 §

Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud

118 §

Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud
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Trafiksäkerhetsverket ska underrättas om 
olyckor och allvarliga tillbud. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om hur rap-
porteringen ska göras.

Bestämmelser om anmälan av olyckor och 
tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 
lagen om säkerhetsutredning av olyckor och 
vissa andra händelser (525/2011).

Bestämmelser om anmälan av ärenden 
som hänför sig till sjöräddningslagens till-
lämpningsområde till sjöräddningens led-
ningscentral finns i sjöräddningslagen 
(1145/2001).

Transport- och  kommunikationsverket ska 
underrättas om olyckor och allvarliga tillbud 
inom civil luftfart.

Bestämmelser om rapportering av olyckor 
och tillbud till Olycksutredningscentralen 
finns i lagen om säkerhetsutredning av 
olyckor och vissa andra händelser 
(525/2011).

Bestämmelser om anmälan av ärenden 
som hänför sig till sjöräddningslagens till-
lämpningsområde till sjöräddningens led-
ningscentral finns i sjöräddningslagen 
(1145/2001).

120 §

Undersökning som ordnas av Trafiksäker-
hetsverket

Trafiksäkerhetsverket undersöker andra 
med civil luftfart förknippade tillbud och 
händelser än de som avses i 119 §, om 
undersökningen behövs för att främja flyg-
säkerheten.

Trafiksäkerhetsverket kan anlita utomstå-
ende experter vid undersökningen.

120 §

Undersökning som ordnas av Transport-
och  kommunikationsverket

Transport- och  kommunikationsverket
undersöker andra med civil luftfart förknip-
pade tillbud och händelser än de som avses i 
119 §, om undersökningen behövs för att 
främja flygsäkerheten.

Transport- och  kommunikationsverket
kan anlita utomstående experter vid under-
sökningen.

121 §

Efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart

Statsrådet utser en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst som sörjer för att efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart ord-
nas.

Statsrådet tillsätter en delegation som 
samordnar samarbetet mellan leverantören 
av efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart och olika myndigheter.

Trafiksäkerhetsverket
1) meddelar utifrån standarderna om efter-

spanings- och räddningstjänst för luftfart i 
Chicagokonventionen föreskrifter om förfa-
randen och praxis som tillämpas i efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart,

2) övervakar att denna lag, föreskrifter 
som meddelats med stöd av den samt inter-
nationella avtal iakttas vid efterspanings-
och räddningstjänst för luftfart.

Utifrån den i 2 mom. avsedda delegation-

121 §

Efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart

Statsrådet utser en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst som sörjer för att efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart ord-
nas.

Statsrådet tillsätter en delegation som 
samordnar samarbetet mellan leverantören 
av efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart och olika myndigheter.

Transport- och  kommunikationsverket
1) meddelar utifrån standarderna om efter-

spanings- och räddningstjänst för luftfart i 
Chicagokonventionen föreskrifter om förfa-
randen och praxis som tillämpas i efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart,

2) övervakar att denna lag, föreskrifter 
som meddelats med stöd av den samt inter-
nationella avtal iakttas vid efterspanings-
och räddningstjänst för luftfart.

Utifrån den i 2 mom. avsedda delegation-
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ens arbete och de standarder som avses i 3 
mom. 1 punkten ska Trafiksäkerhetsverket
samordna arbets-fördelningen mellan olika 
räddningsmyndigheter och leverantören när 
det gäller ordnandet av efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart samt meddela 
behövliga föreskrifter om efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart. I detta arbete 
kan Trafiksäkerhetsverket som hjälp anlita 
den delegation som avses i 2 mom.

För uppdrag inom efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart betalas ersättning 
som motsvarar självkostnadsvärdet för till-
handahållandet av den. Närmare bestämmel-
ser om ersättningen utfärdas vid behov ge-
nom förordning av statsrådet.

Ägaren, innehavaren eller operatören av 
ett luftfartyg eller den som tjänstgör ombord 
på ett luftfartyg eller på en flygplats eller vid 
någon annan anläggning för luftfart ska 
delta i efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart och i flygräddningsövningar, om 
denne inte kan lägga fram ett giltigt hinder. 
För person- eller egendomsskador som un-
der efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart vållats den som ålagts att delta i 
tjänsten ska av statens medel betalas ersätt-
ning enligt 5 kap. i skadeståndslagen 
(412/1974).

ens arbete och de standarder som avses i 3 
mom. 1 punkten ska Transport- och  kom-
munikationsverket samordna arbetsfördel-
ningen mellan olika räddningsmyndigheter 
och leverantören när det gäller ordnandet av 
efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart samt meddela behövliga föreskrifter om 
efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart. I detta arbete kan Transport- och  
kommunikationsverket som hjälp anlita den 
delegation som avses i 2 mom.

För uppdrag inom efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart betalas ersättning 
som motsvarar självkostnadsvärdet för till-
handahållandet av den. Närmare bestämmel-
ser om ersättningen utfärdas vid behov ge-
nom förordning av statsrådet.

Ägaren, innehavaren eller operatören av 
ett luftfartyg eller den som tjänstgör ombord 
på ett luftfartyg eller på en flygplats eller vid 
någon annan anläggning för luftfart ska 
delta i efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart och i flygräddningsövningar, om 
denne inte kan lägga fram ett giltigt hinder. 
För person- eller egendomsskador som un-
der efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart vållats den som ålagts att delta i 
tjänsten ska av statens medel betalas ersätt-
ning enligt 5 kap. i skadeståndslagen 
(412/1974).

122 §

Register över automatiska nödradiosändare

För inledande av efterspanings- och rädd-
ningstjänster ska Kommunikationsverket
föra ett register över automatiska nödradio-
sändare.

I registret över automatiska nödradiosän-
dare ska följande uppgifter om luftfartyg in-
föras:

1) namn och kontaktuppgifter avseende 
ägaren och operatören,

2) namn och kontaktuppgifter för andra 
som utsetts till kontaktpersoner i händelse 
av efterspaning och räddning,

3) den automatiska nödradiosändarens 
identifieringskod, som ska vara kodad med 
ett av Trafiksäkerhetsverket förutsatt proto-
koll enligt en sådan standard som avses i 
Chicagokonventionen, och uppgifter om 

122 §

Register över automatiska nödradiosändare

För inledande av efterspanings- och rädd-
ningstjänster ska Transport- och  kommuni-
kationsverket föra ett register över automa-
tiska nödradiosändare.

I registret över automatiska nödradiosän-
dare ska följande uppgifter om luftfartyg in-
föras:

1) namn och kontaktuppgifter avseende 
ägaren och operatören,

2) namn och kontaktuppgifter för andra 
som utsetts till kontaktpersoner i händelse 
av efterspaning och räddning,

3) den automatiska nödradiosändarens 
identifieringskod, som ska vara kodad med 
ett av Transport- och  kommunikationsver-
ket förutsatt protokoll enligt en sådan stan-
dard som avses i Chicagokonventionen, och 
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sändarens tillverkning och typgodkännande,

4) den automatiska nödradiosändarens art,
5) tillverkaren och typen,
6) registreringsbeteckningen,
7) hemflygplatsen,
8) det maximala passagerarantalet,
9) färgen,
10) radioutrustningen.
I registret över automatiska nödradiosän-

dare får även införas andra uppgifter om 
luftfartyget enligt internationella standarder 
och internationell praxis.

Genom förordning av statsrådet får det vid 
behov utfärdas närmare bestämmelser om 
införande av uppgifter enligt 2 och 3 mom. i 
registret, om internationella förpliktelser 
som gäller Finland, allmänt använda inter-
nationella standarder, registrets syfte, ge-
nomförandet av räddningsverksamheten, 
den tekniska utvecklingen eller motsvarande 
omständigheter kräver det. Trots bestäm-
melserna om sekretess har Kommunikat-
ionsverket för registerföringen rätt att av 
Trafiksäkerhetsverket få de uppgifter som 
avses i 2 och 3 mom. ur luftfartygsregistret.

Luftfartygets ägare och operatör ska un-
derrätta den registeransvarige om sådana 
uppgifter som avses i denna paragraf och 
förändringar i dem och som inte ska anmä-
las till trafik- och transportregistret, och an-
mälan ska åtföljas av en utredning som är 
tillräcklig för att specificera och verifiera 
uppgifterna.

Personuppgifter ska avföras ur registret tre 
år efter utgången av det år då uppgifterna 
om ett luftfartygs automatiska nödradiosän-
dare har avförts ur registret på begäran av 
luftfartygets ägare, innehavare eller opera-
tör. Till övriga delar ska behovet av beva-
rande av personuppgifter i registret bedömas 
minst vart femte år från det att de infördes.

Uppgifter ur registret över automatiska 
nödradiosändare får lämnas ut endast till 
myndigheter som avses i 4 § i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet för 
fullgörande av uppgifter som föreskrivs i lag 
eller föreskrivs eller bestäms med stöd av 
lag.

På behandlingen av personuppgifter som 
införts i registret över automatiska nödradi-

uppgifter om sändarens tillverkning och 
typgodkännande,

4) den automatiska nödradiosändarens art,
5) tillverkaren och typen,
6) registreringsbeteckningen,
7) hemflygplatsen,
8) det maximala passagerarantalet,
9) färgen,
10) radioutrustningen.
I registret över automatiska nödradiosän-

dare får även införas andra uppgifter om 
luftfartyget enligt internationella standarder 
och internationell praxis.

Genom förordning av statsrådet får det vid 
behov utfärdas närmare bestämmelser om 
införande av uppgifter enligt 2 och 3 mom. i 
registret, om internationella förpliktelser 
som gäller Finland, allmänt använda inter-
nationella standarder, registrets syfte, ge-
nomförandet av räddningsverksamheten, 
den tekniska utvecklingen eller motsvarande 
omständigheter kräver det. 

Luftfartygets ägare och operatör ska un-
derrätta den registeransvarige om sådana 
uppgifter som avses i denna paragraf och 
förändringar i dem och som inte ska anmä-
las till trafik- och transportregistret, och an-
mälan ska åtföljas av en utredning som är 
tillräcklig för att specificera och verifiera 
uppgifterna.

Personuppgifter ska avföras ur registret tre 
år efter utgången av det år då uppgifterna 
om ett luftfartygs automatiska nödradiosän-
dare har avförts ur registret på begäran av 
luftfartygets ägare, innehavare eller opera-
tör. Till övriga delar ska behovet av beva-
rande och avförande av personuppgifter i 
registret bedömas minst vart femte år från 
det att de infördes.

Uppgifter ur registret över automatiska 
nödradiosändare får lämnas ut endast till 
myndigheter som avses i 4 § i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet för 
fullgörande av uppgifter som föreskrivs i lag 
eller föreskrivs eller bestäms med stöd av 
lag.
(upphävs)
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osändare tillämpas i övrigt bestämmelserna 
i personuppgiftslagen.

124 §

Borttransport av vrak

Efter att ha hört undersökningsmyndighet-
en kan Trafiksäkerhetsverket förelägga äga-
ren, innehavaren eller operatören att bort-
skaffa ett luftfartyg, en del av luftfartyget el-
ler gods som har funnits ombord på luftfar-
tyget från olycks- eller undersökningsplat-
sen.

124 §

Borttransport av vrak

Efter att ha hört undersöknings-
myndigheten kan Transport- och  kommuni-
kationsverket förelägga ägaren, innehavaren 
eller operatören att bortskaffa ett luftfartyg, 
en del av luftfartyget eller gods som har 
funnits ombord på luftfartyget från olycks-
eller undersökningsplatsen.

126 §

Rapporteringssystem 

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för och 
driver ett rapporteringssystem enligt händel-
seförordningen till vilket obligatorisk och 
frivillig information om händelser rapporte-
ras. 

Organisationer som är etablerade i Finland 
ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om så-
dan information om händelser som de sam-
lat in i sitt eget system för frivillig rapporte-
ring. 

Informationen om händelser ges in till 
Trafiksäkerhetsverket via en teknisk anslut-
ning.

126 §

Rapporteringssystem

Transport- och  kommunikationsverket an-
svarar för och driver ett rapporteringssystem 
enligt händelse-förordningen till vilket obli-
gatorisk och frivillig information om hän-
delser rapporteras.

Organisationer som är etablerade i Finland 
ska underrätta Transport- och  kommunikat-
ionsverket om sådan information om hän-
delser som de samlat in i sitt eget system för 
frivillig rapportering.

Informationen om händelser ges in till 
Transport- och  kommunikationsverket via 
en teknisk anslutning.

128 a §

Skyldighet att sörja för riskhanteringen i 
fråga om kommunikationsnät och informat-

ionssystem

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt 
samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska sörja 
för riskhanteringen i fråga om de kommuni-
kationsnät och informationssystem som de 
använder.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma hur den 
riskhantering som avses i 1 mom. påverkar 
säkerheten inom luftfarten. Leverantörer av 
flygtrafiktjänster samt samhällsviktiga flyg-
platsoperatörer ska lämna Trafiksäkerhets-

128 a §

Skyldighet att sörja för riskhanteringen i 
fråga om kommunikationsnät och informat-

ionssystem

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt 
samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska sörja 
för riskhanteringen i fråga om de kommuni-
kationsnät och informationssystem som de 
använder.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
bedöma hur den riskhantering som avses i 1 
mom. påverkar säkerheten inom luftfarten. 
Leverantörer av flygtrafiktjänster samt sam-
hällsviktiga flygplatsoperatörer ska lämna 
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verket sådana uppgifter som behövs för 
denna bedömning. Verket får ålägga en le-
verantör av flygtrafiktjänster eller en sam-
hällsviktig flygplatsoperatör att vidta korri-
gerande åtgärder för att eliminera en bety-
dande risk för säkerheten inom luftfarten.

Närmare bestämmelser om när en flyg-
plats ska betraktas som samhällsviktig ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och  kommunikationsverket såd-
ana uppgifter som behövs för denna bedöm-
ning. Verket får ålägga en leverantör av 
flygtrafiktjänster eller en samhällsviktig 
flygplatsoperatör att vidta korrigerande åt-
gärder för att eliminera en betydande risk 
för säkerheten inom luftfarten.

Närmare bestämmelser om när en flyg-
plats ska betraktas som samhällsviktig ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

128 b §

Rapportering av informationssäkerhetshän-
delser

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt 
samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska utan 
dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket en 
anmälan om betydande informations-
säkerhetsrelaterade händelser som är riktade 
mot kommunikationsnät eller informations-
system. 

Om det ligger i allmänt intresse att en 
händelse anmäls kan Trafiksäkerhetsverket
ålägga den som tillhandahåller tjänsten att 
informera om saken eller, efter att ha hört 
den anmälningspliktiga, själv informera om 
saken.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en 
sådan händelse som avses i 1 mom. berör de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och vid behov underrätta de berörda 
medlemsstaterna.

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

128 b §

Rapportering av informationssäkerhetshän-
delser

Leverantörer av flygtrafiktjänster samt 
samhällsviktiga flygplatsoperatörer ska utan 
dröjsmål lämna Transport- och  kommuni-
kationsverket en anmälan om betydande in-
formationssäkerhetsrelaterade händelser 
som är riktade mot kommunikationsnät eller 
informationssystem.

Om det ligger i allmänt intresse att en 
händelse anmäls kan Transport- och  kom-
munikationsverket ålägga den som tillhan-
dahåller tjänsten att informera om saken el-
ler, efter att ha hört den anmälningspliktiga, 
själv informera om saken.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och vid behov under-
rätta de berörda medlemsstaterna.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om när en 
händelse som avses i 1 mom. är betydande 
samt om innehållet i och utformningen av 
anmälan och hur den ska lämnas in.

129 §

Välavvägd strategi och införande av drifts-

129 §

Välavvägd strategi och införande av drifts-
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restriktioner 

Förordningen om flygplatsbuller tillämpas 
på det sätt som avses i förordningen på luft-
fartyg som används inom civil luftfart. I en-
lighet med den välavvägda strategi som av-
ses i artiklarna 2 och 5 i förordningen om 
flygplatsbuller får flygtrafikbuller hanteras 
och begränsas genom driftsrestriktioner en-
ligt artikel 2.6 i den förordningen endast ef-
ter det att andra åtgärder inom den välav-
vägda strategin har övervägts och analyse-
rats.

Trafiksäkerhetsverket ska fastställa ett mål 
om minskat buller för flygplatsen. Trafiksä-
kerhetsverket ska också bedöma behovet av 
att införa en driftsrestriktion enligt 1 mom. i 
enlighet med den välavvägda strategin och 
besluta om införandet. 

Vid utförandet av de uppgifter som avses i 
2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket höra flyg-
platsoperatören, de myndigheter som ansva-
rar för planläggning och markanvändnings-
planering, den statliga myndighet som avses 
i 21 § 1 mom. i miljöskyddslagen och den 
kommunala miljövårdsmyndighet som avses 
i 22 § i den lagen, flygbolagen, försvars-
makten och andra berörda parter. En samar-
betsgrupp kan tillsättas för samarbetet mel-
lan de olika behöriga myndigheterna och ak-
törerna.

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas närmare bestämmelser om det mål 
om minskat buller för flygplatsen som Tra-
fiksäkerhetsverket ska fastställa enligt 2 
mom. och om Trafiksäkerhetsverkets be-
dömning av behovet av driftsrestriktioner 
för flygplatsen samt om underrättelser om 
driftsrestriktioner. Genom förordning av 
statsrådet får det också utfärdas närmare be-
stämmelser om den samarbetsgrupp enligt 3 
mom. som ska samordna de behöriga myn-
digheternas och de olika aktörernas åtgärder 
och samarbete.

restriktioner

Förordningen om flygplatsbuller tillämpas 
på det sätt som avses i förordningen på luft-
fartyg som används inom civil luftfart. I en-
lighet med den välavvägda strategi som av-
ses i artiklarna 2 och 5 i förordningen om 
flygplatsbuller får flygtrafikbuller hanteras 
och begränsas genom driftsrestriktioner en-
ligt artikel 2.6 i den förordningen endast ef-
ter det att andra åtgärder inom den välav-
vägda strategin har övervägts och analyse-
rats.

Transport- och  kommunikationsverket ska 
fastställa ett mål om minskat buller för flyg-
platsen. Transport- och  kommunikations-
verket ska också bedöma behovet av att in-
föra en driftsrestriktion enligt 1 mom. i en-
lighet med den välavvägda strategin och be-
sluta om införandet.

Vid utförandet av de uppgifter som avses i 
2 mom. ska Transport- och  kommunikat-
ionsverket höra flygplatsoperatören, de 
myndigheter som ansvarar för planläggning 
och markanvändningsplanering, den statliga 
myndighet som avses i 21 § 1 mom. i miljö-
skyddslagen och den kommunala miljö-
vårdsmyndighet som avses i 22 § i den la-
gen, flygbolagen, försvarsmakten och andra 
berörda parter. En samarbetsgrupp kan till-
sättas för samarbetet mellan de olika behö-
riga myndigheterna och aktörerna.

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas närmare bestämmelser om det mål 
om minskat buller för flygplatsen som 
Transport- och  kommunikationsverket ska 
fastställa enligt 2 mom. och om Transport-
och  kommunikationsverkets bedömning av 
behovet av driftsrestriktioner för flygplatsen 
samt om underrättelser om driftsrestriktion-
er. Genom förordning av statsrådet får det 
också utfärdas närmare bestämmelser om 
den samarbetsgrupp enligt 3 mom. som ska 
samordna de behöriga myndigheternas och 
de olika aktörernas åtgärder och samarbete.

139 § 139 §
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Nationella försäkringskrav

Villkoren i en ansvarsförsäkring för ett 
finskt luftfartyg eller ett luftfartyg som an-
vänds av en innehavare av finskt drifttill-
stånd, bruksflygtillstånd eller flygutbild-
ningstillstånd får inte möjliggöra att försäk-
ringen avbryts innan försäkringsperioden 
löper ut eller avbrottet anmäls till Trafiksä-
kerhetsverket.

I fråga om luftfartyg vars högsta godkända 
startmassa är 2 700 kilogram eller mindre 
och som används vid icke-kommersiell drift 
ska försäkringsbeloppet av den ansvars-
försäkring som krävs för personskador per 
passagerare uppgå till minst hälften av det 
allmänna minimiförsäkringsskyddet för pas-
sagerare enligt artikel 6.1 i förordningen om 
luftfartsförsäkring, dock minst till det lägsta 
belopp som anges i den nämnda punkten 
och som gäller luftfartyg som avses i detta 
moment.

För ett luftfartyg som används för grund-
läggande flygutbildning ska det i händelse 
av personskador för flygeleven och flygin-
struktören tecknas en olycksfallsförsäkring 
för varje sittplats där minimiförsäkringsbe-
loppet är minst tio procent av det allmänna 
minimiförsäkringsskydd för passagerare 
som avses i 2 mom. Försäkringsskyddet för 
flyginstruktören kan också ordnas genom 
olycksfallsförsäkring enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948).

Nationella försäkringskrav

Villkoren i en ansvarsförsäkring för ett 
finskt luftfartyg eller ett luftfartyg som an-
vänds av en innehavare av finskt drifttill-
stånd, bruksflygtillstånd eller flygutbild-
ningstillstånd får inte möjliggöra att försäk-
ringen avbryts innan försäkrings-perioden 
löper ut eller avbrottet anmäls till Transport-
och  kommunikationsverket.

I fråga om luftfartyg vars högsta godkända 
startmassa är 2 700 kilogram eller mindre 
och som används vid icke-kommersiell drift 
ska försäkringsbeloppet av den ansvars-
försäkring som krävs för personskador per 
passagerare uppgå till minst hälften av det 
allmänna minimiförsäkringsskyddet för pas-
sagerare enligt artikel 6.1 i förordningen om 
luftfartsförsäkring, dock minst till det lägsta 
belopp som anges i den nämnda punkten 
och som gäller luftfartyg som avses i detta 
moment.

För ett luftfartyg som används för grund-
läggande flygutbildning ska det i händelse 
av personskador för flygeleven och flygin-
struktören tecknas en olycksfallsförsäkring 
för varje sittplats där minimiförsäkringsbe-
loppet är minst tio procent av det allmänna 
minimiförsäkringsskydd för passagerare 
som avses i 2 mom. Försäkringsskyddet för 
flyginstruktören kan också ordnas genom 
olycksfallsförsäkring enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948).

141 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som be-
viljats personer

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov vidta 
åtgärder enligt 142—145 § i fråga om per-
soner som har

1) flygcertifikat jämte behörigheter,
2) certifikat för underhållspersonal,
3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-

fiktjänstpersonal,
4) medicinskt intyg,
5) certifikat för flygläkare,
6) kabinbesättningsintyg eller medicinsk 

rapport för kabinbesättning,
7) godkännande för flygkontrollant,

141 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som be-
viljats personer eller i personers verksamhet

Transport- och  kommunikationsverket
kan vid behov vidta åtgärder enligt 142—
145 § i fråga om personer som har

1) flygcertifikat jämte behörigheter,
2) certifikat för underhållspersonal,
3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-

fiktjänstpersonal,
4) medicinskt intyg,
5) certifikat för flygläkare,
6) kabinbesättningsintyg eller medicinsk 

rapport för kabinbesättning,
7) godkännande för flygkontrollant,
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8) godkännande för person som ger ran-
geringssignaler åt luftfartyg,

9) godkännande för säkerhetskontrollant,
10) godkännande för säkerhetsutbildare 

inom civil luftfart,
11) godkännande för validerare för luft-

fartsskydd i EU, eller
12) certifikat jämte behörigheter för pilot 

för fjärrstyrt luftfartyg.
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för

den enhet som ansvarar för polis-
verksamheten behörig myndighet i fråga om 
godkännanden för säkerhetskontrollanter 
som beviljats polismän, kommendören för 
en gränsbevaknings- eller sjöbevaknings-
sektion behörig myndighet i fråga om god-
kännanden för säkerhetskontrollanter som 
beviljats gränsbevakningsmän och Tullen
behörig myndighet i fråga om godkännande 
för säkerhetskontrollanter som beviljats 
tullmän.

8) godkännande för person som ger ran-
geringssignaler åt luftfartyg,

9) godkännande för säkerhetskontrollant,
10) godkännande för säkerhetsutbildare 

inom civil luftfart,
11) godkännande för validerare för luft-

fartsskydd i EU, eller
12) godkännande för utbildnings- eller 

flygorganisationens ansvariga person.
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för 

den enhet som ansvarar för polis-
verksamheten behörig myndighet i fråga om 
godkännanden för säkerhetskontrollanter 
som beviljats polismän, kommendören för 
en gränsbevaknings- eller sjöbevaknings-
sektion behörig myndighet i fråga om god-
kännanden för säkerhetskontrollanter som 
beviljats gränsbevakningsmän och chefen 
för Tullens bevakningsavdelning eller av en 
av chefen utsedd person behörig myndighet 
i fråga om godkännande för säkerhetskon-
trollanter som beviljats tullmän.

143 §

Återkallande av tillstånd som beviljats per-
soner eller förbud mot att bedriva verksam-

het

Ett tillstånd som beviljats en i 141 § av-
sedd person och som är en förutsättning för 
verksamheten kan återkallas temporärt eller 
permanent eller personen kan förbjudas att 
verka i en uppgift som påverkar flygsäker-
heten eller luftfartsskyddet, om personen

1) på grund av sjukdom eller handikapp 
eller av någon annan orsak som påverkar 
flygsäkerheten inte längre uppfyller förut-
sättningarna för erhållande av tillståndet,

2 vad kunskaper, färdigheter, utbildning 
eller erfarenhet beträffar inte längre uppfyll-
ler förutsättningarna för erhållande av till-
ståndet eller kraven uppgiften ställer,

3) trots en anmärkning eller varning forts-
ätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart,

4) genom att i väsentlig grad eller uppre-
pade gånger bryta mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om luftfart visar bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa, eller

5) genom sin verksamhet i övrigt har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-

143 §

Återkallande av tillstånd som beviljats per-
soner eller förbud mot att bedriva verksam-

het

Ett tillstånd som beviljats en i 141 § av-
sedd person och som är en förutsättning för 
verksamheten kan återkallas temporärt eller 
permanent eller personen kan förbjudas att 
verka i en uppgift som påverkar flygsäker-
heten eller luftfartsskyddet, om personen

1) på grund av sjukdom eller handikapp 
eller av någon annan orsak som påverkar 
flygsäkerheten inte längre uppfyller förut-
sättningarna för erhållande av tillståndet,

2) vad kunskaper, färdigheter, utbildning 
eller erfarenhet beträffar inte längre uppfyll-
ler förutsättningarna för erhållande av till-
ståndet eller kraven uppgiften ställer,

3) trots en anmärkning eller varning forts-
ätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart,

4) genom att i väsentlig grad eller uppre-
pade gånger bryta mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om luftfart visar bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa, eller

5) genom sin verksamhet i övrigt har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-
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melser eller föreskrifter att det ger anledning 
att misstänka att personen inte förmår eller 
vill följa bestämmelser och föreskrifter som 
är av väsentlig betydelse för säkerheten.

Ett verksamhetsförbud som avses i 1 
mom. 1 och 2 punkten gäller till dess att 
villkoren för erhållande av tillståndet eller 
verksamheten uppfylls. Ett återkallande av 
tillstånd enligt 3–5 punkten i det momentet 
bestäms för viss tid avvägd enligt hur allvar-
lig förseelsen är eller tills vidare.

En tillståndshavare kan förbjudas att bed-
riva den verksamhet som tillståndet berätti-
gar till, om Transport- och  kommunikat-
ionsverket prövar eller behandlar ett ärende 
som kan leda till ett återkallande enligt 1 
mom. eller återkallande av ett medicinskt in-
tyg enligt 144 §. Förbudet gäller högst till 
dess att ärendet har avgjorts. Ett återkal-
lande av tillstånd antecknas bland den be-
rördas uppgifter i certifikatregistret

melser eller föreskrifter att det ger anledning 
att misstänka att personen inte förmår eller 
vill följa bestämmelser och föreskrifter som 
är av väsentlig betydelse för säkerheten.

Ett verksamhetsförbud som avses i 1 
mom. 1 och 2 punkten gäller till dess att 
villkoren för erhållande av tillståndet eller 
verksamheten uppfylls. Ett återkallande av 
tillstånd enligt 3–5 punkten i det momentet 
bestäms för viss tid avvägd enligt hur allvar-
lig förseelsen är eller tills vidare.

En tillståndshavare kan förbjudas att bed-
riva den verksamhet som tillståndet berätti-
gar till, om Transport- och  kommunikat-
ionsverket prövar eller behandlar ett ärende 
som kan leda till ett återkallande enligt 1 
mom. eller återkallande av ett medicinskt in-
tyg enligt 144 §. Förbudet gäller högst till 
dess att ärendet har avgjorts. Ett återkal-
lande av tillstånd antecknas bland den be-
rördas uppgifter i certifikatregistret.

146 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som be-
viljats organisationer

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov vidta 
åtgärder enligt 147—149 §, om det är fråga 
om

1) en organisation som svarar för luftvär-
dighet,

2) ett flygmedicinskt centrum,
3) en konstruktions-, tillverknings- eller 

underhållsorganisation,
4) en utbildningsorganisation för under-

hållspersonal,
5) en drifttillståndshavare,
6) den som idkar reguljär flygtrafik eller 

icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och 
ett tredjeland,

7) en innehavare av bruksflygtillstånd,
8) en innehavare av flygutbildnings-

tillstånd, en anordnare av flyguppvisning el-
ler flygtävling,

9) en flygplatsoperatör,
10) en säkerhetsgodkänd speditör, en känd 

avsändare eller en säkerhetsgodkänd leve-
rantör,

11) en godkänd transportör av flygfrakt el-

146 §

Åtgärder för ingripande i tillstånd som be-
viljats organisationer eller i anmälnings-

pliktig verksamhet

Transport- och  kommunikationsverket
kan vid behov vidta åtgärder enligt 147–149 
§, om det är fråga om

1) en organisation som svarar för luftvär-
dighet,

2) ett flygmedicinskt centrum,
3) en konstruktions-, tillverknings- eller 

underhållsorganisation,
4) en utbildningsorganisation för under-

hållspersonal,
5) en drifttillståndshavare,
6) den som idkar reguljär flygtrafik eller 

icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och 
ett tredjeland,

7) en innehavare av bruksflygtillstånd,
8) en anordnare av flyguppvisning eller 

flygtävling,

9) en flygplatsoperatör,
10) en säkerhetsgodkänd speditör, en känd 

avsändare eller en säkerhetsgodkänd leve-
rantör,

11) en godkänd transportör av flygfrakt el-
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ler flygpost till Europeiska unionen från ett 
tredjelands flygplats,

12) en leverantör av flygtrafiktjänst,
13) en utbildningsorganisation för flygtra-

fiktjänstpersonal,
14) en utbildningsorganisation för kabin-

besättning, eller
15) en innehavare av ett flyghindertill-

stånd enligt 158 §.

ler flygpost till Europeiska unionen från ett 
tredjelands flygplats,

12) en leverantör av flygtrafiktjänst,
13) en utbildningsorganisation för flygtra-

fiktjänstpersonal,
14) en utbildningsorganisation för kabin-

besättning, eller
15) en innehavare av ett flyghindertill-

stånd enligt 158 §.

148 §

Ändring, begränsning och återkallande av 
tillstånd som beviljats organisationer samt 
förbud mot och begränsning av den verk-

samhet som tillståndet eller anmälan avser

Trafiksäkerhetsverket kan ändra eller be-
gränsa ett tillstånd enligt denna lag som be-
viljats en organisation, återkalla tillståndet 
eller temporärt förbjuda den verksamhet 
som tillståndet avser, om

1) det finns grundad anledning att miss-
tänka att den som bedriver verksamhet en-
ligt tillståndet inte förmår bedriva sin verk-
samhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningar för beviljande av till-
ståndet inte längre finns och fel eller brister i 
förutsättningarna inte rättas inom utsatt tid,

3) tillståndshavaren i väsentlig grad låter 
bli att iaktta tillståndsvillkoren eller andra 
bestämmelser och föreskrifter som gäller 
den verksamhet som tillståndet avser

4) tillståndshavaren trots anmärkning eller 
varning fortsätter verksamheten i strid med 
tillståndsvillkoren eller fortsätter att bryta 
mot andra föreskrifter som gäller verksam-
heten, eller

5) tillståndshavaren inte iakttar det luft-
fartsavtal som trafiktillståndet grundar sig 
på eller andra internationella förpliktelser.

Ett tillstånd kan återkallas endast om en 
påföljd som är lindrigare för organisationen 
inte kan anses vara tillräcklig med hänsyn 
till de samlade omständigheter som framgår 
av ärendet.

Trafiksäkerhetsverket kan tills vidare eller 
för viss tid förbjuda en verksamhet för vil-
ken det enligt denna lag eller en i denna lag 
angiven EU-förordning inte behövs tillstånd 
men för vilken en anmälan måste göras och

148 §

Ändring, begränsning och återkallande av 
tillstånd som beviljats organisationer samt 
förbud mot och begränsning av den verk-

samhet som tillståndet eller anmälan avser

Transport- och  kommunikationsverket
kan ändra eller begränsa ett tillstånd enligt 
denna lag som beviljats en organisation, 
återkalla tillståndet eller temporärt förbjuda 
den verksamhet som tillståndet avser, om

1) det finns grundad anledning att miss-
tänka att den som bedriver verksamhet en-
ligt tillståndet inte förmår bedriva sin verk-
samhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningar för beviljande av till-
ståndet inte längre finns och fel eller brister i 
förutsättningarna inte rättas inom utsatt tid,

3) tillståndshavaren i väsentlig grad låter 
bli att iaktta tillståndsvillkoren eller andra 
bestämmelser och föreskrifter som gäller 
den verksamhet som tillståndet avser

4) tillståndshavaren trots anmärkning eller 
varning fortsätter verksamheten i strid med 
tillståndsvillkoren eller fortsätter att bryta 
mot andra föreskrifter som gäller verksam-
heten, eller

5) tillståndshavaren inte iakttar det luft-
fartsavtal som trafiktillståndet grundar sig 
på eller andra internationella förpliktelser.

Ett tillstånd kan återkallas endast om en 
påföljd som är lindrigare för organisationen 
inte kan anses vara tillräcklig med hänsyn 
till de samlade omständigheter som framgår 
av ärendet.

Transport- och  kommunikationsverket
kan tills vidare eller för viss tid förbjuda en 
verksamhet för vilken det enligt denna lag 
eller en i denna lag angiven EU-förordning 
inte behövs tillstånd men för vilken en an-
mälan måste göras och
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1) det finns grundad anledning att miss-
tänka att den i anmälan avsedda verksam-
hetsutövaren inte förmår bedriva sin verk-
samhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningarna för att bedriva anmäl-
ningspliktig verksamhet inte längre förelig-
ger och fel eller brister i förutsättningarna 
inte rättas inom utsatt tid,

3) verksamhetsutövaren i väsentlig grad 
låter bli att iaktta de bestämmelser och före-
skrifter som gäller den verksamhet som an-
mälan avser,

4) verksamhetsutövaren trots anmärkning 
eller varning fortsätter att bryta mot de be-
stämmelser och föreskrifter som gäller den 
verksamhet som anmälan avser. 

1) det finns grundad anledning att miss-
tänka att den i anmälan avsedda verksam-
hetsutövaren inte förmår bedriva sin verk-
samhet på ett betryggande sätt,

2) förutsättningarna för att bedriva anmäl-
ningspliktig verksamhet inte längre förelig-
ger och fel eller brister i förutsättningarna 
inte rättas inom utsatt tid,

3) verksamhetsutövaren i väsentlig grad 
låter bli att iaktta de bestämmelser och före-
skrifter som gäller den verksamhet som an-
mälan avser,

4) verksamhetsutövaren trots anmärkning 
eller varning fortsätter att bryta mot de be-
stämmelser och föreskrifter som gäller den 
verksamhet som anmälan avser.

150 §

När förfaller ett drifttillstånd, tillstånd att 
flyga eller trafiktillstånd

Ett drifttillstånd, tillstånd att flyga och tra-
fiktillstånd förfaller, om

1) tillståndshavaren inte har börjat utöva 
trafikrättigheterna i enlighet med villkoren i 
sitt trafiktillstånd,

2) tillståndshavaren upphör med eller av-
bryter sin flygverksamhet och inte, inom en 
tidsfrist på minst sex månader som Trafiksä-
kerhetsverket bestämmer, visar att till-
ståndshavaren fortfarande uppfyller de verk-
samhetsmässiga och ekonomiska förutsätt-
ningarna för erhållande av tillstånd eller att 
trafikavbrottet beror på sådana exceptionella 
omständigheter som trafiktillståndshavaren 
inte har kunnat påverka, eller

3) de förutsättningar som föreskrivits för 
erhållande av tillstånd inte längre finns och 
tillståndshavaren inte avhjälper bristerna 
inom en tidsfrist på minst en månad som 
Trafiksäkerhetsverket bestämmer.

150 §

När förfaller ett drifttillstånd, tillstånd att 
flyga eller trafiktillstånd

Ett drifttillstånd, tillstånd att flyga och tra-
fiktillstånd förfaller, om

1) tillståndshavaren inte har börjat utöva 
trafikrättigheterna i enlighet med villkoren i 
sitt trafiktillstånd,

2) tillståndshavaren upphör med eller av-
bryter sin flygverksamhet och inte, inom en 
tidsfrist på minst sex månader som Trans-
port- och  kommunikationsverket bestäm-
mer, visar att tillståndshavaren fortfarande 
uppfyller de verksamhetsmässiga och eko-
nomiska förutsättningarna för erhållande av 
tillstånd eller att trafikavbrottet beror på så-
dana exceptionella omständigheter som tra-
fiktillståndshavaren inte har kunnat påverka, 
eller

3) de förutsättningar som föreskrivits för 
erhållande av tillstånd inte längre finns och 
tillståndshavaren inte avhjälper bristerna 
inom en tidsfrist på minst en månad som 
Transport- och  kommunikationsverket be-
stämmer.

151 §

Vite samt hot om tvångsutförande och hot 
om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläg-

151 §

Vite samt hot om tvångsutförande och hot 
om avbrytande

Transport- och  kommunikationsverket
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gande eller förbud som det har meddelat 
med stöd av denna lag eller en förordning av 
Europeiska unionen med vite eller hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande på 
det sätt som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

kan förena ett åläggande eller förbud som 
det har meddelat med stöd av denna lag eller 
en förordning av Europeiska unionen med 
vite eller hot om tvångsutförande eller hot 
om avbrytande på det sätt som föreskrivs i 
viteslagen (1113/1990).

152 §

Upprätthållande av yrkeskunskap

Anställda hos Trafiksäkerhetsverket för 
vilkas uppgifter gäller särskilda krav på upp-
rätthållande av yrkesskicklighet kan upp-
rätthålla sin yrkesskicklighet genom att i bi-
syssla arbeta hos någon som bedriver luft-
fartsverksamhet. I fråga om sådant arbete 
och om villkoren för det avtalas särskilt 
mellan verket, den anställda och den berörda 
verksamhetsutövaren.

Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten 
i förvaltningslagen (434/2003) om jäv för en 
i 1 mom. i denna paragraf avsedd person när 
ärenden som gäller en i det momentet av-
sedd verksamhetsutövare behandlas inom 
Trafiksäkerhetsverket tillämpas inte på till-
synen över flygtrafiktjänsten eller på be-
slutsfattandet som gäller den.

152 §

Upprätthållande av yrkeskunskap

Anställda hos Transport- och  kommuni-
kationsverket för vilkas uppgifter gäller sär-
skilda krav på upprätthållande av yrkes-
skicklighet kan upprätthålla sin yrkesskick-
lighet genom att i bisyssla arbeta hos någon 
som bedriver luftfartsverksamhet. I fråga om 
sådant arbete och om villkoren för det avta-
las särskilt mellan verket, den anställda och 
den berörda verksamhetsutövaren.

Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten 
i förvaltningslagen (434/2003) om jäv för en 
i 1 mom. i denna paragraf avsedd person när 
ärenden som gäller en i det momentet av-
sedd verksamhetsutövare behandlas inom 
Transport- och  kommunikationsverket till-
lämpas inte på tillsynen över flygtrafiktjäns-
ten eller på beslutsfattandet som gäller den.

153 §

Myndigheters rätt att få information och ut-
föra inspektioner

De som bedriver luftfartsverksamhet lik-
som luftfartygs ägare, innehavare eller ope-
ratörer samt de som utför uppgifter som på-
verkar flygsäkerheten ska, till den del de 
förfogar över eller har tillgång till informat-
ionen, på begäran av Trafiksäkerhetsverket
trots sekretessbestämmelserna lämna verket 
följande upplysningar för tillsynen över luft-
fartsverksamheten:

1) uppgifter om luftfartyg och trafiken 
med dem, inbegripet upptagningar av läges-
bilder,

2) upptagningar från flygtrafiktjänsten, ef-
terspanings- och räddningstjänsten för luft-
fart samt luftfartygens telefon- och radio-
kommunikation,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda 
uppgifter som behövs med tanke på flygsä-

153 §

Myndigheters rätt att få information och ut-
föra inspektioner

De som bedriver luftfartsverksamhet lik-
som luftfartygs ägare, innehavare eller ope-
ratörer samt de som utför uppgifter som på-
verkar flygsäkerheten ska, till den del de 
förfogar över eller har tillgång till informat-
ionen, på begäran av Transport- och  kom-
munikationsverket trots sekretessbestämmel-
serna lämna verket följande upplysningar 
för tillsynen över luftfartsverksamheten:

1) uppgifter om luftfartyg och trafiken 
med dem, inbegripet upptagningar av läges-
bilder,

2) upptagningar från flygtrafiktjänsten, ef-
terspanings- och räddningstjänsten för luft-
fart samt luftfartygens telefon- och radio-
kommunikation,

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda 
uppgifter som behövs med tanke på flygsä-
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kerheten,
4) uppgifter om verksamhetsutövarens 

verksamhet, ekonomi och försäkringar,
5) uppgifter som är relevanta med tanke på 

tillsynen över att passagerarnas rättigheter 
tillgodoses.

6) de ansvariga personernas namn, per-
sonbeteckning och kontaktuppgifter.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på begä-
ran få för utförandet av de uppgifter som av-
ses i denna lag behövlig information av

1) passagerarna,
2) dem som hör till personalen på ett luft-

fartyg,
3) dem som innehar varor som transporte-

ras i ett luftfartyg.
Trafiksäkerhetsverket har trots sekretess-

bestämmelserna rätt att av Tullen få behöv-
liga uppgifter för förfaranden för godkän-
nande av sådana säkerhetsgodkända speditö-
rer och kända avsändare som avses i 146 §.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att för utfö-
randet av de uppgifter som avses i denna lag 
och för tillsynen över efterlevnaden av lagen 
och Europeiska unionens förordningar

1) få tillträde till luftfartyg och andra plat-
ser där luftfartsverksamhet bedrivs, dock 
inte till utrymmen som används för boende 
av permanent natur,

2) även i övrigt granska verksamheten hos 
dem som bedriver luftfartsverksamhet.

Flygplatsoperatören samt företag som be-
driver verksamhet på flygplatsen och andra 
sammanslutningar som omfattas av tillämp-
ningsområdet för förordningen om skydds-
regler är skyldiga att utan dröjsmål tillåta att 
tjänstemän som bemyndigats av kommiss-
ionen samt Trafiksäkerhetsverket utför kon-
troller som gäller tillämpningen av förord-
ningen om skyddsregler och av de förord-
ningar som Europeiska kommissionen anta-
git med stöd av den.

Vid de inspektioner och granskningar som
utförs för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och verkställigheten av den ska 
Trafiksäkerhetsverket och andra myndighet-
er som avses i denna paragraf iaktta be-
stämmelserna i 39 § i förvaltningslagen.

kerheten,
4) uppgifter om verksamhetsutövarens 

verksamhet, ekonomi och försäkringar,
5) uppgifter som är relevanta med tanke på 

tillsynen över att passagerarnas rättigheter 
tillgodoses,

6) de ansvariga personernas namn, per-
sonbeteckning och kontaktuppgifter.

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att på begäran få för utförandet av de 
uppgifter som avses i denna lag behövlig in-
formation av

1) passagerarna,
2) dem som hör till personalen på ett luft-

fartyg,
3) dem som innehar varor som transporte-

ras i ett luftfartyg.
Transport- och  kommunikationsverket har 

trots sekretessbestämmelserna rätt att av 
Tullen få behövliga uppgifter för förfaran-
den för godkännande av sådana säkerhets-
godkända speditörer och kända avsändare 
som avses i 146 §.

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att för utförandet av de uppgifter som 
avses i denna lag och för tillsynen över ef-
terlevnaden av lagen och Europeiska union-
ens förordningar

1) få tillträde till luftfartyg och andra plat-
ser där luftfartsverksamhet bedrivs, dock 
inte till utrymmen som används för boende 
av permanent natur,

2) även i övrigt granska verksamheten hos 
dem som bedriver luftfartsverksamhet.

Flygplatsoperatören samt företag som be-
driver verksamhet på flygplatsen och andra 
sammanslutningar som omfattas av tillämp-
ningsområdet för förordningen om skydds-
regler är skyldiga att utan dröjsmål tillåta att 
tjänstemän som bemyndigats av kommiss-
ionen samt Transport- och  kommunikat-
ionsverket utför kontroller som gäller till-
lämpningen av förordningen om skyddsreg-
ler och av de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den.

Vid de inspektioner och granskningar som 
utförs för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och verkställigheten av den ska 
Transport- och  kommunikationsverket och 
andra myndigheter som avses i denna para-
graf iaktta bestämmelserna i 39 § i förvalt-
ningslagen.
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I fråga om behandlingen av personuppgif-
ter enligt 1 mom. 6 punkten tillämpas vad 
som i 2 kap. föreskrivs om behandlingen av 
uppgifter i luftfartsregistret och certifikatre-
gistret. Bestämmelser om behandling av 
personuppgifter finns dessutom i person-
uppgiftslagen och bestämmelser om utläm-
nande av uppgifter finns i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet.

(upphävs)

154 §

Rätt att få handräckning

Trafiksäkerhetsverket har rätt att för utfö-
rande av de uppgifter som åligger den få 
handräckning av polisen, gränsbevaknings-
väsendet, Tullen och försvarsmakten.

Flygplatsoperatören har rätt att för återta-
gande av flygplatsens behörighetskort och 
passerkort för fordon få handräckning av po-
lisen.

154 §

Rätt att få handräckning

Transport- och  kommunikationsverket har 
rätt att för utförande av de uppgifter som 
åligger det få handräckning av polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, Tullen och för-
svarsmakten.

Flygplatsoperatören har rätt att för återta-
gande av flygplatsens behörighetskort och 
passerkort för fordon få handräckning av po-
lisen.

155 §

Tillsynsregister

Över de tillstånd, rättigheter och godkän-
nanden som Trafiksäkerhetsverket har utfär-
dat med stöd av denna lag förs register. I 
fråga om registren tillämpas lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet, 
personuppgiftslagen samt 2 kap. i denna 
lag.

155 §

Tillsynsregister

Över de tillstånd, rättigheter och godkän-
nanden som Transport- och  kommunikat-
ionsverket har utfärdat med stöd av denna 
lag förs register. I fråga om registren tilläm-
pas lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
siska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning) samt 2 kap. i denna lag.

156 §

Besättningskort

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
luftfartygens besättning ett besättningskort. 
Till ansökan ska fogas en försäkran av inne-
havaren av operativ licens om att sökanden 

156 §

Besättningskort

Transport- och  kommunikationsverket
beviljar på ansökan luftfartygens besättning 
ett besättningskort. Till ansökan ska fogas 
en försäkran av innehavaren av operativ li-
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är anställd hos innehavaren.
För att ett besättningskort ska beviljas och 

gälla krävs det att
1) sökanden som medlem av besättningen 

på ett luftfartyg är anställd hos en inneha-
vare av en operativ licens som beviljats av 
Trafiksäkerhetsverket,

2) sökanden uppfyller förutsättningarna 
för beviljande av tillträde till flygplatsens 
flygsida enligt 102 §.

Innehavare av operativ licens ska under-
rätta Trafiksäkerhetsverket när anställningen 
för den som innehar besättningskort upphör.

cens om att sökanden är anställd hos inne-
havaren.

För att ett besättningskort ska beviljas och 
gälla krävs det att

1) sökanden som medlem av besättningen 
på ett luftfartyg är anställd hos en inneha-
vare av en operativ licens som beviljats av 
Transport- och  kommunikationsverket,

2) sökanden uppfyller förutsättningarna 
för beviljande av tillträde till flygplatsens 
flygsida enligt 102 §.

Innehavare av operativ licens ska under-
rätta Transport- och  kommunikationsverket
när anställningen för den som innehar be-
sättningskort upphör.

157 §

Föreskrifter och beslut om miljökonsekven-
serna av luftfart

Med hänsyn till den välavvägda strategi 
som avses i 129 § får Trafiksäkerhetsverket 
meddela föreskrifter och fatta beslut om 
flyg- och underhållsverksamhet, om det be-
hövs för att minska eller förhindra buller 
från luftfartyg eller andra skadliga miljö-
konsekvenser eller för att medge tillåtna un-
dantag. 

Föreskrifterna och besluten kan gälla
1) tid och sätt för användning av flygplat-

ser och antalet starter och landningar,

2) begränsning eller förbud under be-
stämda tider när det gäller testningar som 
hänför sig till underhållet,

3) begränsning av användningen av ex-
ceptionellt bullersamma flygplan,

4) förbud mot att efter en övergångstid an-
vända en tidigare godkänd flygplanstyp.

157 §

Föreskrifter och beslut om miljökonsekven-
serna av luftfart

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter och fatta beslut om 
flyg- och underhållsverksamhet, om det be-
hövs för att minska eller förhindra buller 
från luftfartyg eller andra skadliga miljö-
konsekvenser eller för att medge i internat-
ionell praxis tillåtna undantag. Transport-
och  kommunikationsverket ska beakta den 
välavvägda strategi som avses i 129 §.

Föreskrifterna och besluten kan gälla
1) tid och sätt för användning av andra än 

i förordningen om flygplatsbuller avsedda 
flygplatser och antalet starter och landning-
ar,

2) begränsning eller förbud under be-
stämda tider när det gäller testningar som 
hänför sig till underhållet,

3) begränsning av användningen av ex-
ceptionellt bullersamma flygplan,

4) förbud mot att efter en övergångstid an-
vända en godkänd flygplanstyp.

158 §

Flyghinder

En mast, ett vindkraftverk, en lyftkran, en 
belysningsanläggning, en radioanläggning 
eller någon annan anordning, en byggnad, 
en konstruktion eller ett märke får inte sättas 

158 §

Flyghinder

En mast, ett vindkraftverk, en lyftkran, en 
belysningsanläggning, en radioanläggning 
eller någon annan anordning, en byggnad, 
en konstruktion eller ett märke får inte sättas 
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upp, utformas eller riktas så att den eller det 
av misstag kan förväxlas med anläggningar 
eller märken som tjänar luftfarten. En kon-
struktion eller anordning får inte heller vare 
sig störa anläggningar som tjänar luftfarten 
eller flygtrafiken eller i övrigt äventyra flyg-
säkerheten.

För att anordningar, byggnader, konstrukt-
ioner eller märken som eventuellt kan med-
föra förväxling, störningar eller risker enligt 
1 mom. ska få sättas upp krävs ett flyghin-
dertillstånd, om hindret

1) reser sig högre än 10 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget inom en så-
dan rektangel runt en flygplats, en flygplats 
för lätta luftfartyg eller en bana på en reserv-
landningsplats vars långsidor är på 500 me-
ters avstånd från banans centrumlinje och 
kortsidor på 2 500 meters avstånd utåt från 
bantrösklarna,

2) reser sig högre än 30 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
45 kilometers avstånd från referenspunkten 
för en trafikflygplats som avses i 75 §,

3) reser sig högre än 30 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
12 kilometers avstånd från reservlandnings-
platsens referenspunkt eller referenspunkten 
för någon annan flygplats än en trafikflyg-
plats som avses i 75 §,

4) reser sig högre än 60 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför de 
områden som avses i 1—3 punkten,

5) genomtränger hinderbegränsande ytor, 
eller

6) inverkar på hinderfrihetshöjden när det 
gäller flygförfarandena.

Flyghindertillstånd behövs inte för anord-
ningar, byggnader, konstruktioner eller mär-
ken som sätts ut av eller på uppdrag av flyg-
platsoperatören.

Trafiksäkerhetsverket kan befria ett hinder 
enligt 2 mom. från tillståndsplikt, om hind-
ret inte påverkar flygplatsernas hinderbe-
gränsande ytor eller flygförfarandena eller 
om hindret är beläget i omedelbar närhet av 
ett befintligt hinder. Trafiksäkerhetsverket
får meddela närmare föreskrifter om kon-
struktionen för sådana hinder eller andra 
motsvarande tekniska aspekter.

upp, utformas eller riktas så att den eller det 
av misstag kan förväxlas med anläggningar 
eller märken som tjänar luftfarten. En kon-
struktion eller anordning får inte heller vare 
sig störa anläggningar som tjänar luftfarten
eller flygtrafiken eller i övrigt äventyra flyg-
säkerheten.

För att anordningar, byggnader, konstrukt-
ioner eller märken som eventuellt kan med-
föra förväxling, störningar eller risker enligt 
1 mom. ska få sättas upp krävs ett flyghin-
dertillstånd, om hindret

1) reser sig högre än 10 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget inom en så-
dan rektangel runt en flygplats, en flygplats 
för lätta luftfartyg eller en bana på en reserv-
landningsplats vars långsidor är på 500 me-
ters avstånd från banans centrumlinje och 
kortsidor på 2 500 meters avstånd utåt från 
bantrösklarna,

2) reser sig högre än 30 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
45 kilometers avstånd från referenspunkten 
för en trafikflygplats som avses i 75 §,

3) reser sig högre än 30 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
12 kilometers avstånd från reservlandnings-
platsens referenspunkt eller referenspunkten 
för någon annan flygplats än en trafikflyg-
plats som avses i 75 §,

4) reser sig högre än 60 meter över mark-
eller vattenytan och är beläget utanför de 
områden som avses i 1–3 punkten,

5) genomtränger hinderbegränsande ytor, 
eller

6) inverkar på hinderfrihetshöjden när det 
gäller flygförfarandena.

Flyghindertillstånd behövs inte för anord-
ningar, byggnader, konstruktioner eller mär-
ken som sätts ut av eller på uppdrag av flyg-
platsoperatören.

Transport- och  kommunikationsverket
kan befria ett hinder enligt 2 mom. från till-
ståndsplikt, om hindret inte påverkar flyg-
platsernas hinderbegränsande ytor eller flyg-
förfarandena eller om hindret är beläget i 
omedelbar närhet av ett befintligt hinder. 
Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om konstrukt-
ionen för sådana hinder eller andra motsva-
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Tillstånd att sätta upp anordningar, bygg-
nader, konstruktioner eller märken enligt 2 
mom. ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket. 
Ansökan om flyghindertillstånd ska åtföljas 
av ett utlåtande av den berörda leverantören 
av flygtrafikledningstjänst och när det gäller 
vindkraftverk på havsområden också av ett 
utlåtande av gränsbevakningsväsendet. Om 
inte flygsäkerheten äventyras, kan Trafiksä-
kerhetsverket ge tillstånd att sätta upp an-
ordningar, byggnader, konstruktioner eller 
märken enligt 2 mom. Tillstånd ska beviljas, 
om den olägenhet det planerade hindret 
medför för flygtrafikens smidighet kan 
minskas med till buds stående planeringskri-
terier för flygförfarandet så att hindret inte 
medför oskälig olägenhet för flygplatsopera-
tören eller försvårar smidig flygtrafik. Flyg-
hinder ska markeras i enlighet med Trafik-
säkerhetsverkets föreskrifter.

Den som ansvarar för ett flyghinder ska 
utan dröjsmål underrätta Trafiksäkerhets-
verket eller den som verket utsett om för-
ändringar som gäller hindret och ändringar i 
sina kontaktuppgifter.

rande tekniska aspekter.
Tillstånd att sätta upp anordningar, bygg-

nader, konstruktioner eller märken enligt 2 
mom. ska sökas hos Transport- och  kom-
munikationsverket. Ansökan om flyghinder-
tillstånd ska åtföljas av ett utlåtande av den 
berörda leverantören av flygtrafiklednings-
tjänst och när det gäller vindkraftverk på 
havsområden också av ett utlåtande av 
Gränsbevakningsväsendet. Om inte flygsä-
kerheten äventyras, kan Transport- och  
kommunikationsverket ge tillstånd att sätta 
upp anordningar, byggnader, konstruktioner 
eller märken enligt 2 mom. Tillstånd ska be-
viljas, om den olägenhet det planerade hind-
ret medför för flygtrafikens smidighet kan 
minskas med till buds stående planeringskri-
terier för flygförfarandet så att hindret inte 
medför oskälig olägenhet för flygplatsopera-
tören eller försvårar smidig flygtrafik. Flyg-
hinder ska markeras i enlighet med Trans-
port- och  kommunikationsverkets föreskrif-
ter. 

Den som ansvarar för ett flyghinder ska 
utan dröjsmål underrätta Transport- och  
kommunikationsverket eller den som verket 
utsett om förändringar som gäller hindret 
och ändringar i sina kontaktuppgifter.

159 §

Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten

Verksamhet som äventyrar flygtrafiken el-
ler stör smidig flygtrafik är förbjuden. En 
leverantör av flygtrafikledningstjänst ska på 
förhand informeras om verksamhet som 
eventuellt kan äventyra flygsäkerheten eller 
påverka smidig flygtrafik, så att leverantö-
ren av flygtrafikledningstjänst kan bedöma 
om den planerade verksamheten kan genom-
föras utan att den äventyrar flygsäkerheten 
eller stör smidig flygtrafik. Om den plane-
rade verksamheten inte med de resurser le-
verantören av flygtrafikledningstjänst förfo-
gar över skäligen kan kombineras med luft-
fart på ett säkert och smidigt sätt, kan Tra-
fiksäkerhetsverket förbjuda eller begränsa 
verksamheten eller ställa villkor för den.

159 §

Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten

Verksamhet som äventyrar flygtrafiken el-
ler stör smidig flygtrafik är förbjuden. En 
leverantör av flygtrafikledningstjänst ska på 
förhand informeras om verksamhet som 
eventuellt kan äventyra flygsäkerheten eller 
påverka smidig flygtrafik, så att leverantö-
ren av flygtrafikledningstjänst kan bedöma 
om den planerade verksamheten kan genom-
föras utan att den äventyrar flygsäkerheten 
eller stör smidig flygtrafik. Om den plane-
rade verksamheten inte med de resurser le-
verantören av flygtrafikledningstjänst förfo-
gar över skäligen kan kombineras med luft-
fart på ett säkert och smidigt sätt, kan 
Transport- och  kommunikationsverket för-
bjuda eller begränsa verksamheten eller 
ställa villkor för den.

160 § 160 §
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Beredskap för undantagsförhållanden och 
störningar

Följande innehavare av ett i Finland bevil-
jat tillstånd eller godkännande som berätti-
gar till luftfartsverksamhet ska förbereda sig 
för undantagsförhållanden genom att delta i 
beredskapsplanering och genom att på för-
hand förbereda verksamhet som bedrivs un-
der undantagsförhållanden och vid därmed 
jämförbara störningar under normala förhål-
landen:

1) en i 35 § avsedd organisation som sva-
rar för luftvärdighet och på vilken en drift-
tillståndshavare överfört de uppgifter som 
avses i 34 § 1 mom.,

2) en innehavare av ett drifttillstånd som 
avses i artikel 2 i EASA-förordningen,

3) en innehavare av ett intyg över godkän-
nande av trafikflygplats som avses i 82 §,

4) en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst som statsrådet utsett 
med stöd av 108 §.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
flygplatsoperatörerna och leverantörerna av 
flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst 
förbereda sig på att sörja för att verksamhet-
en fortgår så störningsfritt som möjligt även 
under sådana undantagsförhållanden som 
avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapsla-
gen och vid därmed jämförbara störningar 
under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen före-
skrivs om statsrådets och ministeriernas be-
hörighet får närmare bestämmelser om ord-
nandet av beredskapsplanering som behövs 
för förberedelser för undantagsförhållanden 
och därmed jämförbara störningar under 
normala förhållanden utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket
ska övervaka att denna paragraf och de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den iakttas.

Beredskap för undantagsförhållanden och 
störningar

Följande innehavare av ett i Finland bevil-
jat tillstånd eller godkännande som berätti-
gar till luftfartsverksamhet ska förbereda sig 
för undantagsförhållanden genom att delta i 
beredskapsplanering och genom att på för-
hand förbereda verksamhet som bedrivs un-
der undantagsförhållanden och vid därmed 
jämförbara störningar under normala förhål-
landen:

1) en i 35 § avsedd organisation som sva-
rar för luftvärdighet och på vilken en drift-
tillståndshavare överfört de uppgifter som 
avses i 34 § 1 mom.,

2) en innehavare av ett intyg över godkän-
nande av trafikflygplats som avses i 82 §,

3) en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst som statsrådet utsett 
med stöd av 108 §.

4) en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst som statsrådet utsett 
med stöd av 108 §.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
flygplatsoperatörerna och leverantörerna av 
flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst 
förbereda sig på att sörja för att verksamhet-
en fortgår så störningsfritt som möjligt även 
under sådana undantagsförhållanden som 
avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapsla-
gen och vid därmed jämförbara störningar 
under normala förhållanden.

Utöver vad som i beredskapslagen före-
skrivs om statsrådets och ministeriernas be-
hörighet får närmare bestämmelser om ord-
nandet av beredskapsplanering som behövs 
för förberedelser för undantagsförhållanden 
och därmed jämförbara störningar under 
normala förhållanden utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Transport- och  kom-
munikations-verket ska övervaka att denna 
paragraf och de bestämmelser och föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den iakttas.

161 §

Överföring av uppgifter på en myndighet i 
en främmande stat

Om ett finskt luftfartyg med stöd av ett 

161 §

Överföring av uppgifter på en myndighet i 
en främmande stat

Om ett finskt luftfartyg med stöd av ett 
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hyresavtal eller något annat liknande avtal 
används av en operatör som har sitt huvud-
sakliga verksamhetsställe eller sin bonings-
eller hemort i en annan stat, kan Trafiksä-
kerhetsverket i fråga om enstaka luftfartyg 
och fjärrstyrningsplatser och deras besätt-
ning, enligt överenskommelse med den 
främmande staten, överföra uppgifter som 
Trafiksäkerhetsverket ska utföra enligt 3 och 
4 kap. samt enligt 53 och 55 § på en myn-
dighet i den staten.

hyresavtal eller något annat liknande avtal 
används av en operatör som har sitt huvud-
sakliga verksamhetsställe eller sin bonings-
eller hemort i en annan stat, kan Transport-
och  kommunikationsverket i fråga om en-
staka luftfartyg och fjärrstyrningsplatser och 
deras besättning, enligt överenskommelse 
med den främmande staten, överföra uppgif-
ter som Transport- och  kommunikations-
verket ska utföra enligt 3 och 4 kap. samt 
enligt 53 och 55 § på en myndighet i den 
staten.

166 §

Hindrande av luftfartyg från att starta av 
andra orsaker

Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda en 
flygning och hindra ett luftfartyg från att 
starta, om

1) det finns anledning att misstänka att 
luftfartyget när det ska anträda en flygning, 
inte är luftvärdigt eller på behörigt sätt be-
mannat,

2) det finns anledning att misstänka att be-
stämmelserna i denna lag eller föreskrifter 
om flygningen som meddelats med stöd av 
den i övrigt inte har iakttagits,

3) luftfartygets drift är förbjuden enligt in-
ternationella förpliktelser som är bindande 
för Finland eller enligt Europeiska unionens 
lagstiftning eller luftfartyget omfattas av nå-
gon annan driftsbegränsning, eller luftfarty-
gets ägare eller någon annan person som an-
svarar för luftfartygets drift har meddelats 
näringsförbud,

4) det med stöd av denna lag i övrigt är 
förbjudet att använda luftfartyget för luftfart.

De åtgärder som behövs för att hindra ett 
luftfartyg från att starta ska dimensioneras 
och genomföras så att de inte äventyrar liv 
eller hälsa eller skadar parkerade luftfartyg.

Flygplatschefen, de som är anställda hos 
flygplatsoperatören samt de som sköter 
uppgifter inom flygtrafiktjänsten eller un-
derhålls- eller marktjänstorganisationen har 
rätt att på begäran av Trafiksäkerhetsverket
ge den hjälp som behövs för att hindra ett 
luftfartyg från att starta.

De personer som avses i 3 mom. har rätt 
att hindra ett luftfartyg från att starta, om det 

166 §

Hindrande av luftfartyg från att starta av 
andra orsaker

Transport- och  kommunikationsverket
kan förbjuda en flygning och hindra ett luft-
fartyg från att starta, om

1) det finns anledning att misstänka att 
luftfartyget när det ska anträda en flygning, 
inte är luftvärdigt eller på behörigt sätt be-
mannat,

2) det finns anledning att misstänka att be-
stämmelserna i denna lag eller föreskrifter 
om flygningen som meddelats med stöd av 
den i övrigt inte har iakttagits,

3) luftfartygets drift är förbjuden enligt in-
ternationella förpliktelser som är bindande 
för Finland eller enligt Europeiska unionens 
lagstiftning eller luftfartyget omfattas av nå-
gon annan driftsbegränsning, eller luftfarty-
gets ägare eller någon annan person som an-
svarar för luftfartygets drift har meddelats 
näringsförbud,

4) det med stöd av denna lag i övrigt är 
förbjudet att använda luftfartyget för luftfart.

De åtgärder som behövs för att hindra ett 
luftfartyg från att starta ska dimensioneras 
och genomföras så att de inte äventyrar liv 
eller hälsa eller skadar parkerade luftfartyg.

Flygplatschefen, de som är anställda hos 
flygplatsoperatören samt de som sköter 
uppgifter inom flygtrafiktjänsten eller un-
derhålls- eller marktjänstorganisationen har 
rätt att på begäran av Transport- och  kom-
munikationsverket ge den hjälp som behövs 
för att hindra ett luftfartyg från att starta.

De personer som avses i 3 mom. har rätt 
att hindra ett luftfartyg från att starta, om det 
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är uppenbart att de bristfälligheter som avses 
i 1 mom. allvarligt kan äventyra flygsäker-
heten. Trafiksäkerhetsverket ska då utan 
dröjsmål underrättas om att luftfartyget har 
hindrats från att starta. Trafiksäkerhetsverket
ska vidta de åtgärder som saken kräver. I 
fråga om tillåtna åtgärder för hindrande av 
start gäller 2 mom.

Gränsbevakningsmyndigheten har rätt att 
hindra ett luftfartyg från att starta, om det 
finns anledning att misstänka att en person 
som brutit mot föreskrifter om inresa eller 
utresa finns ombord på luftfartyget.

är uppenbart att de bristfälligheter som avses 
i 1 mom. allvarligt kan äventyra flygsäker-
heten. Transport- och  kommunikationsver-
ket ska då utan dröjsmål underrättas om att 
luftfartyget har hindrats från att starta. 
Transport- och  kommunikationsverket ska 
vidta de åtgärder som saken kräver. I fråga 
om tillåtna åtgärder för hindrande av start 
gäller 2 mom.

Gränsbevakningsmyndigheten har rätt att 
hindra ett luftfartyg från att starta, om det 
finns anledning att misstänka att en person 
som brutit mot föreskrifter om inresa eller 
utresa finns ombord på luftfartyget.

167 §

Ingripande i ett luftfartygs färd

När allmän ordning och säkerhet kräver 
det kan Trafiksäkerhetsverket och, i sådana 
fall där det behövs omedelbart ingripande, 
flygplatsens flygkontroll, områdeskontrollen 
och flygplatschefen vid en flygplats som an-
svarar för flygtrafikledningstjänster eller en 
ställföreträdare som flygplatschefen förord-
nat samt, av skäl som är nödvändiga för 
upprätthållande av allmän ordning och sä-
kerhet samt för utförandet av räddningsupp-
gifter eller när säkerheten vid viktiga statliga 
evenemang ska tryggas, en militärmyndig-
het eller polisen eller, av skäl som är nöd-
vändiga för upprätthållande av gränssäker-
heten och utförande av sjöräddningsupp-
drag, en gränsbevaknings-man förbjuda ett 
luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg att 
landa, kräva identifiering, bestämma flyg-
riktningen och flyghöjden eller på något an-
nat sätt ingripa i luftfartygets färd. Om ett 
luftfartyg beordras att landa, ska den flyg-
plats som anvisas för landningen vara lämp-
lig för att den aktuella typen av luftfartyg 
ska kunna landa tryggt.

I fråga om ingripande i ett luftfartygs färd 
på grund av tullövervakning och på grund 
av övervakning eller tryggande av den terri-
toriella integriteten föreskrivs särskilt.

167 §

Ingripande i ett luftfartygs färd

När allmän ordning och säkerhet kräver 
det kan Transport- och  kommunikations-
verket och, i sådana fall där det behövs 
omedelbart ingripande, flygplatsens flyg-
kontroll, områdeskontrollen och flygplats-
chefen vid en flygplats som ansvarar för 
flygtrafikledningstjänster eller en ställföre-
trädare som flygplatschefen förordnat samt, 
av skäl som är nödvändiga för upprätthål-
lande av allmän ordning och säkerhet samt 
för utförandet av räddningsuppgifter eller 
när säkerheten vid viktiga statliga evene-
mang ska tryggas, en militärmyndighet eller 
polisen eller, av skäl som är nödvändiga för 
upprätthållande av gränssäkerheten och ut-
förande av sjöräddningsuppdrag, en gräns-
bevaknings-man förbjuda ett luftfartyg att 
starta, beordra ett luftfartyg att landa, kräva 
identifiering, bestämma flygriktningen och 
flyghöjden eller på något annat sätt ingripa i 
luftfartygets färd. Om ett luftfartyg beordras 
att landa, ska den flygplats som anvisas för 
landningen vara lämplig för att den aktuella 
typen av luftfartyg ska kunna landa tryggt.

I fråga om ingripande i ett luftfartygs färd 
på grund av tullövervakning och på grund 
av övervakning eller tryggande av den terri-
toriella integriteten föreskrivs särskilt.

168 §

Ingripande i ett luftfartygs färd i syfte att 

168 §

Ingripande i ett luftfartygs färd i syfte att 
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förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I syfte att förhindra att en i 4 § 2 mom. i 
lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) 
avsedd allmänfarlig smittsam sjukdom 
sprids får Trafiksäkerhetsverket via leveran-
tören av flygtrafikledningstjänster beordra 
ett luftfartyg att landa på en sådan flygplats 
där det finns beredskap att vidta åtgärder en-
ligt artikel 20 i Världshälsoorganisationens 
internationella hälsoreglemente (2005) 
(FördrS 51/2007) och enligt bilaga 1 till häl-
soreglementet (flygplats för medicinska 
undersökningar).

I enskilda fall där det förutsätts omedel-
bart ingripande får social- och hälsovårds-
ministeriet fatta ett beslut enligt 1 mom. i 
stället för Trafiksäkerhetsverket.

Om inte något annat följer av flygsäker-
heten, ska luftfartyget landa på flygplatsen 
för medicinska undersökningar i enlighet 
med Trafiksäkerhetsverkets order enligt 1 
mom. eller social- och hälsovårdsministeri-
ets beslut enligt 2 mom.

Bestämmelser om flygplatser för medi-
cinska undersökningar utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I syfte att förhindra att en i 4 § 2 mom. i 
lagen om smittsamma sjukdomar 
(1227/2016) avsedd allmänfarlig smittsam 
sjukdom sprids får Transport- och  kommu-
nikationsverket via leverantören av flygtra-
fikledningstjänster beordra ett luftfartyg att 
landa på en sådan flygplats där det finns be-
redskap att vidta åtgärder enligt artikel 20 i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsoreglemente (2005) (FördrS 51/2007) 
och enligt bilaga 1 till hälsoreglementet 
(flygplats för medicinska undersökningar).

I enskilda fall där det förutsätts omedel-
bart ingripande får social- och hälsovårds-
ministeriet fatta ett beslut enligt 1 mom. i 
stället för Transport- och  kommunikations-
verket.

Om inte något annat följer av flygsäker-
heten, ska luftfartyget landa på flygplatsen 
för medicinska undersökningar i enlighet 
med Transport- och  kommunikationsverkets 
order enligt 1 mom. eller social- och hälso-
vårdsministeriets beslut enligt 2 mom.

Bestämmelser om flygplatser för medi-
cinska undersökningar utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

170 §

Nedsatt funktionsförmåga

Uppgifter ombord på luftfartyg eller gli-
dare eller andra anordningar som används 
för luftfart eller sådana uppgifter inom 
markorganisationen som påverkar flygsä-
kerheten får inte utföras av den som till följd 
av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i 
blodet eller som har använt något annat be-
rusningsmedel så att det i hans eller hennes 
organism finns en konstaterbar mängd av 
ämnet.

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller ut-
föras av en person som på grund av sjukdom 
eller trötthet eller av någon annan sådan or-
sak inte kan fullgöra uppgiften utan att 
äventyra flygsäkerheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller 
också åtgärder som direkt hänför sig till för-
beredelse av flygningar.

Om kravnivån på verksamheten förutsätter 

170 §

Nedsatt funktionsförmåga

Uppgifter ombord på luftfartyg eller gli-
dare eller andra anordningar som används 
för luftfart eller sådana uppgifter inom 
markorganisationen som påverkar flygsä-
kerheten får inte utföras av den som till följd 
av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i 
blodet eller som har använt något annat be-
rusningsmedel så att det i hans eller hennes 
organism finns en konstaterbar mängd av 
ämnet.

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller ut-
föras av en person som på grund av sjukdom
eller trötthet eller av någon annan sådan or-
sak inte kan fullgöra uppgiften utan att 
äventyra flygsäkerheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller 
också åtgärder som direkt hänför sig till för-
beredelse av flygningar.

Om kravnivån på verksamheten förutsätter 
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det ställer försvarsmakten vid behov strik-
tare krav för militär luftfart än vad som före-
skrivs i 1—3 mom.

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter om de krav som ställs på sinnes-
funktionerna samt om sådana sjukdomar, 
skador och andra slag av nedsättning av 
funktionsförmågan som påverkar möjlighet-
erna att utföra en arbetsuppgift eller andra 
liknande egenskaper som försämrar möjlig-
heterna att utföra i 1—3 mom. avsedda upp-
gifter samt om bedömningen av dessa.

Bestämmelser om inteckning i luftfar-
tyg finns i lagen om inteckning i luftfar-
tyg (211/1928).

det ställer försvarsmakten vid behov strik-
tare krav för militär luftfart än vad som före-
skrivs i 1—3 mom.

Transport- och  kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter om de krav som ställs 
på sinnesfunktionerna samt om sådana sjuk-
domar, skador och andra slag av nedsättning 
av funktionsförmågan som påverkar möjlig-
heterna att utföra en arbetsuppgift eller 
andra liknande egenskaper som försämrar 
möjligheterna att utföra i 1—3 mom. av-
sedda uppgifter samt om bedömningen av 
dessa.

Bestämmelser om inteckning i luftfartyg 
finns i lagen om inteckning i luftfartyg 
(211/1928).

172 §

Luftfartsstatistik

Trafiksäkerhetsverket svarar för luftfarts-
statistiken. Vid utförandet av uppgifter med 
anknytning till statistik följer Trafiksäker-
hetsverket bestämmelserna i statistiklagen 
(280/2004).

De som nämns i 153 § 1 mom. ska trots 
sekretessbestämmelserna på begäran av Tra-
fiksäkerhetsverket lämna verket statistiska 
upplysningar om sin verksamhet.

172 §

Luftfartsstatistik

Transport- och  kommunikationsverket
svarar för luftfartsstatistiken. Vid utförandet 
av uppgifter med anknytning till statistik 
följer Transport- och  kommunikationsverket
bestämmelserna i statistiklagen (280/2004).

De som nämns i 153 § 1 mom. ska trots 
sekretessbestämmelserna på begäran av 
Transport- och  kommunikationsverket
lämna verket statistiska upplysningar om sin 
verksamhet.

173 §

Internationella avtal

Trafiksäkerhetsverket deltar i egenskap av 
finsk luftfartsmyndighet i beredningen av 
internationella tekniska luftfarts-, luftfarts-
säkerhets- och samarbetsavtal om civil luft-
fart.

173 §

Internationella avtal

Transport- och  kommunikationsverket
deltar i egenskap av finsk luftfartsmyndighet 
i beredningen av internationella tekniska 
luftfarts-, luftfartssäkerhets- och samarbets-
avtal om civil luftfart.

178 §

Luftfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) bryter mot föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 9 § 5 mom. och som gäller 
luftfartyg eller anordningar, sportfallskär-
mar, flygskärmar, modellflyg-plan eller fö-

178 §

Luftfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) bryter mot föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 9 § 5 mom. och som gäller 
luftfartyg eller anordningar, sportfallskär-
mar, flygskärmar, modellflyg-plan eller fö-
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rare av sådana,
2) använder ett luftfartyg eller överlåter 

luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 10 §,

3) bryter mot ett i 11 § avsett förbud som 
gäller områden där luftfart är inskränkt eller 
en i den paragrafen avsedd begränsning som 
gäller farliga områden,

4) för luftfart använder ett luftfartyg som 
inte på tillbörligt sätt har märkts med de be-
teckningar som avses i 7 § 1 mom. 2 punk-
ten eller 16 § 2 mom. eller med motsvarande 
utländska beteckningar eller som är försett 
med felaktiga beteckningar,

5) försummar anmälningsplikten enligt 
20 § eller 36 § 2 mom.,

6) använder ett luftfartyg eller överlåter ett 
luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 34 § 2 mom. eller motsvarande be-
stämmelser om luftvärdighetsförvaltning i 
Europeiska unionens förordningar,

7) utan godkännande utför ett arbete för 
vilket det krävs godkännande enligt 42 § el-
ler enligt bestämmelserna om konstruktion, 
tillverkning och underhåll i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den,

8) använder ett luftfartyg som inte stäm-
mer överens med de föreskrifter som med-
delats med stöd av 44 §,

9) bryter mot sökandens eller tillståndsha-
varens skyldighet enligt 49 § att anmäla om-
ständigheter som inverkar på behörigheten,

10) bryter mot luftfartygets eller anord-
ningens befälhavares, besättnings-
medlemmarnas eller spanarens skyldigheter 
enligt 57 § som avser förberedelse och ge-
nomförande av flygningar,

11) bryter mot passagerarnas skyldigheter 
enligt 59 §,

12) bedriver kommersiell lufttransport 
utan drifttillstånd enligt artikel 8.2 i EASA-
förordningen eller utan operativ licens enligt 
63 § eller bryter mot villkoren i ett sådant 
tillstånd eller en sådan licens,

13) bedriver verksamhet som avses i 70 el-
ler 72 § utan det tillstånd eller den anmälan 
som krävs eller bryter mot villkoren i ett så-
dant tillstånd eller mot bestämmelserna och 
föreskrifterna för sådan anmälningspliktig 
verksamhet,

14) för start eller landning använder andra 

rare av sådana,
2) använder ett luftfartyg eller överlåter 

luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 10 §,

3) bryter mot ett i 11 § avsett förbud som 
gäller områden där luftfart är inskränkt eller 
en i den paragrafen avsedd begränsning som 
gäller farliga områden,

4) för luftfart använder ett luftfartyg som 
inte på tillbörligt sätt har märkts med de be-
teckningar som avses i 7 § 1 mom. 2 punk-
ten eller 16 § 2 mom. eller med motsvarande 
utländska beteckningar eller som är försett 
med felaktiga beteckningar,

5) försummar anmälningsplikten enligt 20 
§ eller 36 § 2 mom.,

6) använder ett luftfartyg eller överlåter ett 
luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 34 § 2 mom. eller motsvarande be-
stämmelser om luftvärdighetsförvaltning i 
Europeiska unionens förordningar,

7) utan godkännande utför ett arbete för 
vilket det krävs godkännande enligt 42 § el-
ler enligt bestämmelserna om konstruktion, 
tillverkning och underhåll i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den,

8) använder ett luftfartyg som inte stäm-
mer överens med de föreskrifter som med-
delats med stöd av 44 §,

9) bryter mot sökandens eller tillståndsha-
varens skyldighet enligt 49 § att anmäla om-
ständigheter som inverkar på behörigheten,

10) bryter mot luftfartygets eller anord-
ningens befälhavares, besättnings-
medlemmarnas eller spanarens skyldigheter 
enligt 57 § som avser förberedelse och ge-
nomförande av flygningar,

11) bryter mot passagerarnas skyldigheter 
enligt 59 §,

12) bedriver kommersiell lufttransport 
utan drifttillstånd enligt artikel 8.2 i EASA-
förordningen eller utan operativ licens enligt 
63 § eller bryter mot villkoren i ett sådant 
tillstånd eller en sådan licens,

13) bedriver verksamhet som avses i 70 el-
ler 72 § utan det tillstånd eller den anmälan 
som krävs eller bryter mot villkoren i ett så-
dant tillstånd eller mot bestämmelserna och 
föreskrifterna för sådan anmälningspliktig 
verksamhet,

14) för start eller landning använder andra 
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än enligt 76 § tillåtna flygplatser eller områ-
den,

15) driver en flygplats utan sådant intyg 
över godkännande av trafikflygplats som 
avses i 82 § eller utan sådant tillstånd till 
drift som avses i 84 § eller bryter mot vill-
koren enligt ett sådant intyg eller tillstånd,

16) bryter mot en skyldighet enligt 88 § 
eller mot ett förbud eller en begränsning 
som gäller användningen av flygplatsen och 
som meddelats av flygplatsoperatören eller 
av Trafiksäkerhetsverket,

17) bryter mot förbudet i 100 § 1 mom. att 
röra sig eller vistas på vissa områden på 
flygplatser,

18) för att flyga över riksgränsen använder 
något annat än ett gränsövergångsställe som 
avses i 12 § i gränsbevakningslagen 
(578/2005),

19) utan tillstånd enligt 123 § 1 mom. flyt-
tar ett sådant luftfartyg eller en del av ett 
luftfartyg eller gods som avses i det momen-
tet,

20) förfar i strid med artikel 16.9 i händel-
seförordningen,

21) bryter mot de föreskrifter om miljö-
konsekvenser av luftfart som avses i 157 §,

22) bryter mot ett i 158 § avsett förbud 
som gäller anordningar, byggnader, kon-
struktioner eller märken eller en i den para-
grafen avsedd skyldighet som gäller sö-
kande av flyghindertillstånd, märkning av 
flyghinder och anmälan om förändringar,

23) bryter mot den i 159 § avsedda be-
gränsning om vilken bestäms närmare i Tra-
fiksäkerhetsverkets föreskrifter eller i beslut 
om förbud,

24) bryter mot ett förbud eller ett föreläg-
gande enligt 167 § 1 mom. som avser ingri-
pande i ett luftfartygs färd,

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans, för luftfarts-
förseelse dömas till böter.

än enligt 76 § tillåtna flygplatser eller områ-
den,

15) driver en flygplats utan sådant intyg 
över godkännande av trafikflygplats som 
avses i 82 § eller utan sådant tillstånd till 
drift som avses i 84 § eller bryter mot vill-
koren enligt ett sådant intyg eller tillstånd,

16) bryter mot en skyldighet enligt 88 § 
eller mot ett förbud eller en begränsning 
som gäller användningen av flygplatsen och 
som meddelats av flygplatsoperatören eller 
av Transport- och  kommunikationsverket,

17) bryter mot förbudet i 100 § 1 mom. att 
röra sig eller vistas på vissa områden på 
flygplatser,

18) för att flyga över riksgränsen använder 
något annat än ett gränsövergångsställe som 
avses i 12 § i gränsbevakningslagen 
(578/2005),

19) utan tillstånd enligt 123 § 1 mom. flyt-
tar ett sådant luftfartyg eller en del av ett 
luftfartyg eller gods som avses i det momen-
tet,

20) förfar i strid med artikel 16.9 i händel-
seförordningen,

21) bryter mot de föreskrifter om miljö-
konsekvenser av luftfart som avses i 157 §,

22) bryter mot ett i 158 § avsett förbud 
som gäller anordningar, byggnader, kon-
struktioner eller märken eller en i den para-
grafen avsedd skyldighet som gäller sö-
kande av flyghindertillstånd, märkning av 
flyghinder och anmälan om förändringar,

23) bryter mot den i 159 § avsedda be-
gränsning om vilken bestäms närmare i 
Transport- och  kommunikationsverkets fö-
reskrifter eller i beslut om förbud,

24) bryter mot ett förbud eller ett föreläg-
gande enligt 167 § 1 mom. som avser ingri-
pande i ett luftfartygs färd, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans, för luftfarts-
förseelse dömas till böter.

179 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 178 § är ringa eller 
de administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara 
tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gär-

179 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 178 § är ringa eller 
de administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara 
tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gär-
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ningen är, behöver åtal för förseelsen inte 
väckas och straff inte dömas ut.

När en förseelse uppenbart är sådan som 
anges i 1 mom., får Trafiksäkerhetsverket
utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige 
en anmärkning.

ningen är, behöver åtal för förseelsen inte 
väckas och straff inte dömas ut.

När en förseelse uppenbart är sådan som 
anges i 1 mom., får Transport- och  kommu-
nikationsverket utan att vidta andra åtgärder 
ge den skyldige en anmärkning.

180 §

Hörande av Trafiksäkerhetsverket och för-
svarsmakten

Innan beslut fattas om väckande av åtal 
som gäller en gärning som avses i detta ka-
pitel ska åklagaren ge Trafiksäkerhetsverket
tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

När domstolen behandlar ett mål som gäl-
ler en gärning enligt detta kapitel ska den ge 
Trafiksäkerhetsverket tillfälle att bli hört.

Om det är fråga om militär luftfart ska 
åklagaren och domstolen höra försvarsmak-
ten.

180 §

Hörande av Transport- och  kommunikat-
ionsverket och Försvarsmakten

Innan beslut fattas om väckande av åtal 
som gäller en gärning som avses i detta ka-
pitel ska åklagaren ge Transport- och  kom-
munikationsverket tillfälle att avge utlåtande 
i ärendet.

När domstolen behandlar ett mål som gäl-
ler en gärning enligt detta kapitel ska den ge 
Transport- och kommunikationsverket till-
fälle att bli hört.

Om det är fråga om militär luftfart ska 
åklagaren och domstolen höra Försvarsmak-
ten.

181 §

Ändringssökande

Beslut som gäller återkallande eller be-
gränsning av tillstånd, bevis, godkännande, 
utseende och medicinsk lämplighet samt 
ålägganden och förbud som Trafiksäker-
hetsverket har meddelat med stöd av Euro-
peiska unionens förordningar får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996).

I följande beslut, som fattats av någon an-
nan än en myndighet, får omprövning begä-
ras hos Trafiksäkerhetsverket:

1) i 40 § avsedda beslut om gransknings-
bevis avseende luftvärdighet som fattas av 
organisationer som svarar för luftvärdighet,

2) i 47 § avsedda beslut om beviljande av 
kabinbesättningsintyg och godkännande för 
teckengivare, 

3) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om be-
viljande av tillträde till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden som fattas av flyg-
platsoperatören,

181 §

Ändringssökande

Beslut som gäller återkallande eller be-
gränsning av tillstånd, bevis, godkännande, 
utseende och medicinsk lämplighet samt 
ålägganden och förbud som Transport- och  
kommunikationsverket har meddelat med 
stöd av Europeiska unionens förordningar 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltnings-ärenden (/).

I följande beslut, som fattats av någon an-
nan än en myndighet, får omprövning begä-
ras hos Transport- och  kommunikationsver-
ket:

1) i 40 § avsedda beslut om gransknings-
bevis avseende luftvärdighet som fattas av 
organisationer som svarar för luftvärdighet,

2) i 47 § avsedda beslut om beviljande av 
kabinbesättningsintyg och godkännande för 
teckengivare, 

3) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om be-
viljande av tillträde till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden som fattas av flyg-
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4) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om be-
viljande av behörighetskort och passerkort 
för fordon som fattas av flygplatsoperatören,

5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för 
flygtrafiktjänst, 

6) i 163 § avsedda beslut som fattas av be-
höriga organ och organisationer för sport-
flygverksamhet, 

7) i 164 § avsedda beslut som fattas av ut-
omstående experter.

Omprövning av andra än i 1 mom. av-
sedda beslut som Trafiksäkerhetsverket, för-
svarsmakten eller den militära luftfartsmyn-
digheten har fattat får begäras hos den myn-
dighet som fattat beslutet, på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som meddelats med anledning 
av en begäran om omprövning enligt 2 
mom. 1—4 eller 6—7 punkten eller 3 mom. 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen. Ett beslut som med-
delats med anledning av en begäran om om-
prövning enligt 2 mom. 5 punkten får över-
klagas genom besvär hos marknadsdomsto-
len på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden 
som gäller återkallande eller begränsning av 
tillstånd, bevis, godkännande, utseende och 
medicinsk lämplighet samt i ärenden som 
gäller ålägganden och förbud som Trafiksä-
kerhetsverket meddelat får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen.

Andra beslut som förvaltningsdomstolen 
har meddelat får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Med undantag av beslut som gäller bygg-
nadstillstånd ska beslutet iakttas trots änd-
ringssökande, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat.

platsoperatören,
4) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om be-

viljande av behörighetskort och passerkort 
för fordon som fattas av flygplatsoperatören,

5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för 
flygtrafiktjänst, 

6) i 163 § avsedda beslut som fattas av be-
höriga organ och organisationer för sport-
flygverksamhet,

7) i 164 § avsedda beslut som fattas av ut-
omstående experter.

Omprövning av andra än i 1 mom. av-
sedda beslut som Transport- och  kommuni-
kationsverket, Försvarsmakten eller den mi-
litära luftfartsmyndigheten har fattat får be-
gäras hos den myndighet som fattat beslutet, 
på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som meddelats med anledning 
av en begäran om omprövning enligt 2 
mom. 1—4 eller 6—7 punkten eller 3 mom. 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett 
beslut som meddelats med anledning av en 
begäran om omprövning enligt 2 mom. 5 
punkten får överklagas genom besvär hos 
marknadsdomstolen på det sätt som anges i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden 
som gäller återkallande eller begränsning av 
tillstånd, bevis, godkännande, utseende och 
medicinsk lämplighet samt i ärenden som 
gäller ålägganden och förbud som Trans-
port- och  kommunikationsverket meddelat 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (/).

Andra beslut som förvaltningsdomstolen 
har meddelat får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Med undantag av beslut som gäller bygg-
nadstillstånd ska beslutet iakttas trots änd-
ringssökande, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.
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33.

Lag

om ändring av 23 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) 23 § 

som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

23 §

Handräckning

Försvarsmakten, polisen, gränsbevak-
ningsväsendet och Kommunikationsverket är 
skyldiga att på begäran av finansministeriet i 
den utsträckning det är möjligt ge de till-
handahållare av tjänster som avses i 2 kap. 
handräckning för att säkerställa en stör-
ningsfri verksamhet inom säkerhetsnätets 
tjänsteproduktion.

23 §

Handräckning

Försvarsmakten, polisen, Gränsbevak-
ningsväsendet och Transport- och kommu-
nikationsverket är skyldiga att på begäran av 
finansministeriet i den utsträckning det är 
möjligt ge de tillhandahållare av tjänster 
som avses i 2 kap. handräckning för att sä-
kerställa en störningsfri verksamhet inom 
säkerhetsnätets tjänsteproduktion.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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34.

Lag

om ändring av 59 och 108 a § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 59 och 108 a §, sådana de lyder, 59 § delvis ändrad i lag 

(./.) och 108 a § sådan den lyder i lag 626/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

59 §

Skrotningsintyg och slutlig avregistrering av 
fordon

En insamlare eller behandlare ska ge for-
donets innehavare ett skrotningsintyg efter 
att ha kontrollerat innehavarens rätt att över-
lämna fordonet för skrotning. Insamlaren el-
ler behandlaren ska underrätta Trafiksäker-
hetsverket om skrotningen för att fordonet 
ska kunna avregistreras slutligt i fordonsre-
gistret. För avregistreringen tar Trafiksäker-
hetsverket ut en avgift av producenten. På 
avgiften tillämpas lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992) och det som 
föreskrivs med stöd av den.

Närmare bestämmelser om avregistrering 
och skrotningsintyg får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

59 §

Skrotningsintyg och slutlig avregistrering av 
fordon

En insamlare eller behandlare ska ge for-
donets innehavare ett skrotningsintyg efter 
att ha kontrollerat innehavarens rätt att över-
lämna fordonet för skrotning. Insamlaren el-
ler behandlaren ska underrätta Transport-
och kommunikationsverket om skrotningen 
för att fordonet ska kunna avregistreras slut-
ligt i trafik- och transportregistret. För avre-
gistreringen tar Transport- och kommunikat-
ionsverket ut en avgift av producenten. Be-
stämmelser om avgiftens belopp finns i la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

Närmare bestämmelser om avregistrering 
och skrotningsintyg får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

108 a §

Myndigheternas uppgifter vid genomförande 
av fartygsåtervinningsförordningen 

Det regionförvaltningsverk som beviljar 
auktorisering enligt artikel 14 i fartygs-
återvinningsförordningen är den behöriga 
myndighet som avses i artikel 3.1.11 i den 
förordningen. 

Regionförvaltningsverket fattar ett skrift-
ligt beslut i ett ärende som gäller fartygets 
återvinningsplan enligt artikel 7.3 första 
stycket i fartygsåtervinnings-förordningen. 

Finlands miljöcentral och Trafiksäkerhets-

108 a §

Myndigheternas uppgifter vid genomförande 
av fartygsåtervinningsförordningen

Det regionförvaltningsverk som beviljar 
auktorisering enligt artikel 14 i fartygs-
återvinningsförordningen är den behöriga 
myndighet som avses i artikel 3.1.11 i den 
förordningen.

Regionförvaltningsverket fattar ett skrift-
ligt beslut i ett ärende som gäller fartygets 
återvinningsplan enligt artikel 7.3 första 
stycket i fartygsåtervinnings-förordningen.

Finlands miljöcentral och Transport- och 
kommunikationsverket samarbetar för att fö-
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verket samarbetar för att förebygga sådant 
kringgående och sådan överträdelse av far-
tygsåtervinningsförordningen som avses i 
artikel 22 i den förordningen. 

Finlands miljöcentral följer genom-
förandet av fartygsåtervinningsförordningen 
i Finland och fungerar vid behov som ex-
pertmyndighet när det är meningen att ett 
fartyg ska transporteras för nedmontering 
till en i artikel 15 i fartygsåtervinnings-
förordningen avsedd fartygsåtervinnings-
anläggning i ett tredjeland.

rebygga sådant kringgående och sådan över-
trädelse av fartygsåtervinningsför-ordningen 
som avses i artikel 22 i den förordningen.

Finlands miljöcentral följer genom-
förandet av fartygsåtervinningsförordningen 
i Finland och fungerar vid behov som ex-
pertmyndighet när det är meningen att ett 
fartyg ska transporteras för nedmontering 
till en i artikel 15 i fartygsåtervinnings-
förordningen avsedd fartygsåtervinnings-
anläggning i ett tredjeland.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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35.

Lag

om ändring av lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013) 4, 6, 7, 9, 12—13, 

15 och 17 §, 
av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag (/) samt 9 § sådan den lyder i lag 51/2018, 

som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Behörig myndighet

Uppbörden av och tillsynen över tillsyns-
avgiften för besiktningsverksamheten sköts 
av Trafiksäkerhetsverket, som får utfärda 
närmare föreskrifter om betalningsförfaran-
det och den bokföring som hänför sig till på-
förandet av tillsynsavgiften.

4 §

Behörig myndighet

Uppbörden av och tillsynen över tillsyns-
avgiften för besiktningsverksamheten sköts 
av Transport- och kommunikations-verket,
som får utfärda närmare föreskrifter om be-
talningsförfarandet och den bokföring som 
hänför sig till påförandet av tillsynsavgiften.

6 §

Påförande av avgiften

Efter utgången av varje avgiftsperiod ska 
Trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål påföra 
den avgift som för avgiftsperioden ska beta-
las för besiktningar och efterkontroller. Av-
giften påförs genom att en faktura som 
grundar sig på de uppgifter som registrerats 
i trafik- och transportregistret samt andra ut-
redningar skickas till innehavaren av besikt-
ningskoncessionen.

Om en innehavare av besiktnings-
koncession inte har fått en faktura enligt 1 
mom. senast den 15 dagen i kalendermåna-
den efter avgiftsperioden, ska koncessions-
havaren utan dröjsmål begära en faktura av 
verket.

6 §

Påförande av avgiften

Efter utgången av varje avgiftsperiod ska 
Transport- och kommunikationsverket utan 
dröjsmål påföra den avgift som för avgifts-
perioden ska betalas för besiktningar och ef-
terkontroller. Avgiften påförs genom att en 
faktura som grundar sig på de uppgifter som 
registrerats i trafik- och transportregistret 
samt andra utredningar skickas till inneha-
varen av besiktnings-koncessionen.

Om en innehavare av besiktnings-
koncession inte har fått en faktura enligt 1 
mom. senast den 15 dagen i kalendermåna-
den efter avgiftsperioden, ska koncessions-
havaren utan dröjsmål begära en faktura av 
verket.

7 § 7 §
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Betalning av avgiften

Avgiften för avgiftsperioden ska betalas 
senast på den förfallodag som bestämts i 
samband med debiteringen. Förfallodagen är 
21 dagar efter det att avgiften har påförts.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat 
avgiften på förfallodagen eller har betalat 
den till ett lägre belopp än vad som fast-
ställts i avgiftsbeslutet, ska Trafiksäkerhets-
verket utan dröjsmål sända en betalnings-
uppmaning i fråga om det obetalda beloppet.

Betalning av avgiften

Avgiften för avgiftsperioden ska betalas 
senast på den förfallodag som bestämts i 
samband med debiteringen. Förfallodagen är 
21 dagar efter det att avgiften har påförts.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat 
avgiften på förfallodagen eller har betalat 
den till ett lägre belopp än vad som fast-
ställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och 
kommunikationsverket utan dröjsmål sända 
en betalningsuppmaning i fråga om det obe-
talda beloppet.

9 §

Avgiftsuppbörden

I fråga om betalningsställen, kostnader för 
betalningar samt överföring till Trafiksäker-
hetsverket av avgifter som mottagits av pen-
ninginrättningar tillämpas 9 och 11 § i lagen 
om skatteuppbörd (51/2018).

9 §

Avgiftsuppbörden

I fråga om betalningsställen, kostnader för 
betalningar samt överföring till Transport-
och kommunikationsverket av avgifter som 
mottagits av penninginrättningar tillämpas 9 
och 11 § i lagen om skatteuppbörd 
(51/2018).

12 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begä-
ras hos Trafiksäkerhetsverket. Omprövning 
av ett ärende som gäller påförande av avgift 
ska begäras inom tre år från ingången av ka-
lendermånaden efter den månad då avgiften 
påfördes, dock senast 60 dagar efter delfå-
endet av beslutet.

12 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begä-
ras hos Transport- och kommunikationsver-
ket. Omprövning av ett ärende som gäller 
påförande av avgift ska begäras inom tre år 
från ingången av kalendermånaden efter den 
månad då avgiften påfördes, dock senast 60 
dagar efter delfåendet av beslutet.

13 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Trafiksäkerhetsverkets beslut med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

13 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Transport- och kommunikationsverkets
beslut med anledning av en begäran om om-
prövning får överklagas på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltnings-
ärenden ( / ). 

15 § 15 §
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Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen, om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärs-
rätt på statens vägnar har den direktör vid 
Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för ad-
ministrativa ärenden. På statens vägnar kan 
dock besvär anföras endast om det för en 
enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet av-
görs av högsta förvaltningsdomstolen.

Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärs-
rätt på statens vägnar har den direktör vid 
Transport- och kommunikationsverket som 
ansvarar för administrativa ärenden. På sta-
tens vägnar kan dock besvär anföras endast 
om det för en enhetlig rättspraxis är av vikt 
att ärendet avgörs av högsta förvaltnings-
domstolen.

17 §

Informationsskyldighet

Den avgiftsskyldige ska på begäran för 
Trafiksäkerhetsverket eller en av verket för-
ordnad sakkunnig och ojävig person för 
granskning visa sitt bokföringsmaterial och 
övriga för påförandet av avgifter och för 
övervakning nödvändiga uppgifter i begärd 
form.

17 §

Informationsskyldighet

Den avgiftsskyldige ska på begäran för 
Transport- och kommunikationsverket eller 
en av verket förordnad sakkunnig och ojävig 
person för granskning visa sitt bokförings-
material och övriga för påförandet av avgif-
ter och för övervakning nödvändiga uppgif-
ter i begärd form.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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36.

Lag

om ändring av 6 § i containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i containerlagen (762/1998) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1296/2009, som 

följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av 
tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
samt bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ankommer på vederbörande ministe-
rium.

Efterlevnaden av denna lag och av be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
övervakas av tull-, gränsbevaknings-, polis-
och arbetarskyddsmyndigheterna samt av 
Trafiksäkerhetsverket, var och en inom sitt 
verksamhetsområde.

6 §

Tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av 
tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
samt bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ankommer på vederbörande ministe-
rium.

Efterlevnaden av denna lag och av be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
övervakas av Tullen, Gränsbevaknings-
väsendet, polisen och arbetarskydds-
myndigheterna samt av Transport- och 
kommunikationsverket, var och en inom sitt 
verksamhetsområde.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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37.

Lag

om ändring av lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 2, 3, 3 a, 3 b, 7 b–7h, 11, 12 och 14–

16 §, sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 706/2011, 3, 3 a, 7 c och 7 d § i lag 73/2015, 3 b 
§ i lagarna 73/2015 och (/), 7 b och 7e–7 h § i lag 706/2011, 11 § i lagarna 1295/2009 och 
706/2011, 12 § i lag (/), 14 § i lag 989/2015, 15 § delvis ändrad i lagarna 607/2002 och 
1295/2009 samt 16 § i lag 1295/2009, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) förarexamensverksamhet skötseln av 

uppgifter som hänför sig till mottagandet av 
förarexamina och till tillsynen över förarun-
dervisningen samt till certifikat som berätti-
gar till transport av farliga ämnen, till mot-
tagandet av körtillståndsprov och till tillsy-
nen över utbildning för körtillstånd,

2) förarundervisningsverksamhet under-
visning för erhållande av rätt att köra mo-
tordrivna fordon eller körtillstånd för trans-
port av farliga ämnen samt annan verksam-
het som ansluter sig till undervisningen, och

3) förarexamensmottagare en offentlig el-
ler privat serviceproducent med vilken Tra-
fiksäkerhetsverket har ingått avtal om förar-
examensverksamhet och förarprövare den 
som tar emot körprov och muntliga teori-
prov för förarexamen,

4) ADR-körtillstånd det körtillstånd som 
avses i 11 b § i lagen om transport av farliga 
ämnen, förarprövare som tar emot ADR-
körtillståndsprov den som övervakar kör-
provstillfällen som hålls för beviljande av 
körtillstånd, granskar körtillståndsprov och 
fattar beslut om att utfärda certifikat och 
ADR-körtillståndsbeslut beslut om att be-
vilja körtillstånd.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) förarexamensverksamhet skötseln av 

uppgifter som hänför sig till mottagandet av 
förarexamina och till tillsynen över förarun-
dervisningen samt till certifikat som berätti-
gar till transport av farliga ämnen, till mot-
tagandet av körtillståndsprov och till tillsy-
nen över utbildning för körtillstånd,

2) förarundervisningsverksamhet under-
visning för erhållande av rätt att köra mo-
tordrivna fordon eller körtillstånd för trans-
port av farliga ämnen samt annan verksam-
het som ansluter sig till undervisningen,

3) förarexamensmottagare en offentlig el-
ler privat serviceproducent med vilken 
Transport- och kommunikationsverket har 
ingått avtal om förarexamensverksamhet 
och förarprövare den som tar emot körprov 
och muntliga teoriprov för förarexamen,

4) ADR-körtillstånd det körtillstånd som 
avses i 11 b § i lagen om transport av farliga 
ämnen, förarprövare som tar emot ADR-
körtillståndsprov den som övervakar kör-
provstillfällen som hålls för beviljande av 
körtillstånd, granskar körtillståndsprov och 
fattar beslut om att utfärda certifikat och 
ADR-körtillståndsbeslut beslut om att be-
vilja körtillstånd.

RP 61/2018 rd



1209

3 §

Allmänna krav som gäller ordnande av fö-
rarexamensverksamhet

Trafiksäkerhetsverket svarar för förarexa-
mensverksamheten.

Förarexamensverksamheten ska ordnas så 
att en med tanke på trafiksäkerheten tillräck-
lig tillgång till förarexamenstjänster samt 
körtillståndsprovtjänster som är enhetliga, 
av god kvalitet och kostnadseffektiva tryg-
gas i hela landet.

Trafikmiljön där körprov ordnas ska med 
hänsyn till den kategori som körprovet gäl-
ler vara tillräckligt mångsidig för att målen 
för förarexamen ska uppnås och färdighet-
erna hos den som avlägger körprovet ska 
kunna bedömas. Inom varje förarexa-
mensmottagares verksamhetsområde ska 
dock finnas möjlighet att avlägga förarexa-
men inom samtliga kategorier samt körtill-
ståndsprov för förare av fordon som trans-
porterar farliga ämnen. Antalet körprov som 
avläggs inom verksamhetsområdet ska vara 
tillräckliga inom respektive kategori för 
tryggande av examensverksamhetens enhet-
lighet, kvalitet och utveckling. Trafiksäker-
hetsverket får meddela närmare föreskrifter 
om på vilka platser körprov kan avläggas.

3 §

Allmänna krav som gäller ordnande av fö-
rarexamensverksamhet

Transport- och kommunikationsverket
svarar för förarexamensverksamheten.

Förarexamensverksamheten ska ordnas så 
att en med tanke på trafiksäkerheten tillräck-
lig tillgång till förarexamenstjänster samt 
körtillståndsprovtjänster som är enhetliga, 
av god kvalitet och kostnadseffektiva tryg-
gas i hela landet.

Trafikmiljön där körprov ordnas ska med 
hänsyn till den kategori som körprovet gäl-
ler vara tillräckligt mångsidig för att målen 
för förarexamen ska uppnås och färdighet-
erna hos den som avlägger körprovet ska 
kunna bedömas. Inom varje förarexa-
mensmottagares verksamhetsområde ska 
dock finnas möjlighet att avlägga förarexa-
men inom samtliga kategorier samt körtill-
ståndsprov för förare av fordon som trans-
porterar farliga ämnen. Antalet körprov som 
avläggs inom verksamhetsområdet ska vara 
tillräckliga inom respektive kategori för 
tryggande av examensverksamhetens enhet-
lighet, kvalitet och utveckling. Transport-
och kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om på vilka platser 
körprov kan avläggas.

3 a §

Skötsel av förarexamensuppgiften som en 
serviceuppgift

Trafiksäkerhetsverket kan sköta förarexa-
mensverksamheten genom att skaffa behöv-
liga tjänster av offentliga eller privata ser-
viceproducenter som är verksamma i Fin-
land. En serviceproducent ska uppfylla kra-
ven på mottagare av förarexamen. Underle-
verantörer får inte anlitas för att sköta de 
uppgifter som avses i denna paragraf. De 
uppgifter som avses i denna paragraf ska ut-
föras i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas la-

3 a §

Skötsel av förarexamensuppgiften som en 
serviceuppgift

Transport- och kommunikationsverket kan 
sköta förarexamensverksamheten genom att 
skaffa behövliga tjänster av offentliga eller 
privata serviceproducenter som är verk-
samma i Finland. En serviceproducent ska 
uppfylla kraven på mottagare av förarexa-
men. Underleverantörer får inte anlitas för 
att sköta de uppgifter som avses i denna pa-
ragraf. De uppgifter som avses i denna para-
graf ska utföras i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas la-
gen om offentlig upphandling och koncess-
ion (1397/2016) med undantag av bestäm-
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gen om offentlig upphandling (1397/2016) 
med undantag av bestämmelserna om unde-
rentreprenader.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med ser-
viceproducenten om serviceuppgiftens om-
fattning och krav i anslutning till skötseln av 
den så att den registeransvariges ansvar för 
att personuppgifter behandlas lagenligt upp-
fylls även i serviceproducentens verksamhet 
och så att kraven på god förvaltning uppfylls 
även i övrigt. Trafiksäkerhetsverket ska 
övervaka serviceproducentens verksamhet.

Bestämmelser om de principer för god 
förvaltning som ska iakttas vid skötseln av 
offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna 
paragraf finns i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999), 
personuppgiftslagen (523/1999), lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheter-
nas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003) och i 
samiska språklagen (1086/2003). När ser-
viceproducenten och dennes anställda sköter 
dessa uppgifter ska bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på 
dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974).

melserna om underentreprenader.
Transport- och kommunikationsverket ska 

avtala med serviceproducenten om service-
uppgiftens omfattning och krav i anslutning 
till skötseln av den så att den personupp-
giftsansvariges ansvar för att personuppgif-
ter behandlas lagenligt uppfylls även i ser-
viceproducentens verksamhet och så att kra-
ven på god förvaltning uppfylls även i öv-
rigt. Transport- och kommunikationsverket
ska övervaka serviceproducentens verksam-
het.

Bestämmelser om de principer för god 
förvaltning som ska iakttas vid skötseln av 
offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna 
paragraf finns i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999), 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003), för-
valtningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003) och i samiska språklagen 
(1086/2003). När serviceproducenten och 
dennes anställda sköter dessa uppgifter ska 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar tillämpas på dem. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

3 b §

Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet ska 
utöver vad som bestäms i 3 a § 3 mom. 
dessutom avtalas om

1) det område inom vilket förarexamens-
mottagaren sköter förarexamens-
verksamheten,

2) minimiantalet verksamhetsställen i 
verksamhetsområdet, deras läge och betjä-
ningstider,

3) de förarexamenstjänster, körtillstånds-
provtjänster och andra tjänster som ingår i 
förarexamensverksamheten samt de krav 
som de ställer på lokalerna, datakommuni-
kationsförbindelserna, nivån på datasyste-

3 b §

Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet ska 
utöver vad som bestäms i 3 a § 3 mom. 
dessutom avtalas om

1) det område inom vilket förarexamens-
mottagaren sköter förarexamens-
verksamheten,

2) minimiantalet verksamhetsställen i 
verksamhetsområdet, deras läge och betjä-
ningstider,

3) de förarexamenstjänster, körtillstånds-
provtjänster och andra tjänster som ingår i 
förarexamensverksamheten samt de krav 
som de ställer på lokalerna, datakommuni-
kationsförbindelserna, nivån på datasyste-
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men och datasäkerheten, på anordningar och 
utrustning samt på verksamheten i allmän-
het,

4) det förfarande som ska iakttas för att 
säkerställa att de uppgifter som ingår i fö-
rarexamensverksamheten sköts på behörigt 
sätt samt att de personer som tar emot kör-
prov för förarexamen och körtillståndsprov 
för farliga ämnen har tillräcklig yrkesskick-
lighet,

5) det förfarande som ska iakttas när tra-
fik- och transportregistret används och upp-
gifter registreras i detta samt hur det data-
skydd och den datasäkerhet som krävs av 
serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de doku-
ment som hänför sig till examensverksam-
heten,

7) det förfarande som ska iakttas när av-
giften för förarexamensprov och körtill-
ståndsprov tas ut och redovisas till Trafiksä-
kerhetsverket,

8) den ersättning som Trafiksäkerhetsver-
ket betalar till förarexamensmottagaren och 
hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksam-
heten och avslutande av avtalet under avtal-
sperioden,

10) de krav som säkerställandet av en ef-
fektiv övervakning ställer på serviceprodu-
centen och om påföljder av iakttagna brister 
och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att 
anmäla sådana förändringar i skötseln av 
uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan 
på möjligheten att sköta uppgifterna på be-
hörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för 
att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt 
sätt med beaktande av de bestämmelser om 
datasäkerhet som är förpliktande för myn-
digheterna.

men och datasäkerheten, på anordningar och 
utrustning samt på verksamheten i allmän-
het,

4) det förfarande som ska iakttas för att 
säkerställa att de uppgifter som ingår i fö-
rarexamensverksamheten sköts på behörigt 
sätt samt att de personer som tar emot kör-
prov för förarexamen och körtillståndsprov 
för farliga ämnen har tillräcklig yrkesskick-
lighet,

5) det förfarande som ska iakttas när tra-
fik- och transportregistret används och upp-
gifter registreras i detta samt hur det data-
skydd och den datasäkerhet som krävs av 
serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de doku-
ment som hänför sig till examensverksam-
heten,

7) det förfarande som ska iakttas när av-
giften för förarexamensprov och körtill-
ståndsprov tas ut och redovisas till Trans-
port- och kommunikationsverket,

8) den ersättning som Transport- och 
kommunikationsverket betalar till förarexa-
mensmottagaren och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksam-
heten och avslutande av avtalet under avtal-
sperioden,

10) de krav som säkerställandet av en ef-
fektiv övervakning ställer på serviceprodu-
centen och om påföljder av iakttagna brister 
och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att 
anmäla sådana förändringar i skötseln av 
uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan 
på möjligheten att sköta uppgifterna på be-
hörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för 
att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt 
sätt med beaktande av de bestämmelser om 
datasäkerhet som är förpliktande för myn-
digheterna.

7 b §

Yrkeskunskap hos förarprövare som tar 
emot ADR-körtillståndsprov för transport av 

farliga ämnen

Den som granskar provprestationer i an-
slutning till körtillståndsprov för transport 
av farliga ämnen ska enligt de krav som 

7 b §

Yrkeskunskap hos förarprövare som tar 
emot ADR-körtillståndsprov för transport av 

farliga ämnen

Den som granskar provprestationer i an-
slutning till körtillståndsprov för transport 
av farliga ämnen ska enligt de krav som 
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ställs på yrkeskunskap ha ett gällande ADR-
körtillstånd. Dessutom ska personen i fråga 
ha tillräcklig kunskap om transport av far-
liga ämnen som inhämtats genom arbets-
livserfarenhet eller på annat sätt eller ha ge-
nomgått Trafiksäkerhetsverkets utbildning i 
transport av farliga ämnen samt ha känne-
dom om de utbildningskrav som gäller 
ADR-körtillståndsutbildning och om lag-
stiftningen och praxis i branschen.

ställs på yrkeskunskap ha ett gällande ADR-
körtillstånd. Dessutom ska personen i fråga 
ha tillräcklig kunskap om transport av far-
liga ämnen som inhämtats genom arbets-
livserfarenhet eller på annat sätt eller ha ge-
nomgått Transport- och kommunikations-
verkets utbildning i transport av farliga äm-
nen samt ha kännedom om de utbildnings-
krav som gäller ADR-körtillstånds-
utbildning och om lagstiftningen och praxis 
i branschen.

7 c §

Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot 
körprov och muntliga teoriprov för förarex-
amen förutsätter att han eller hon har de 
kunskaper, färdigheter och insikter om kör-
förmåga och bedömning av den, gällande lä-
roplaner, egen körskicklighet, kundservice, 
ekonomiskt, miljövänligt och också i andra 
hänseenden ansvarsfullt körsätt samt for-
donsteknik och fordonsfysik som behövs för 
uppgiften.

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gorierna B, C1 och C samt för lätta fyrhju-
lingar i kategori AM är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,
2) har grundläggande utbildning för förar-

prövare för förarexamen,
3) har trafiklärartillstånd som har varit i 

kraft i minst två år,
4) har deltagit i fortbildning och kvalitets-

säkring på det sätt som föreskrivs i denna 
lag,

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gori B och för lätt fyrhjuling i kategori AM 
är dessutom att han eller hon har en sådan 
körrätt för kategori B som han eller hon haft 
i minst tre år.

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gorierna C1 och C är dessutom att han eller 
hon har en sådan körrätt för kategori C som 
han eller hon haft i minst tre år.

Den som tar emot körprov för kategori B 
får också ta emot körprov för kategori T. 
Den som tar emot manöverprov för kategori 
LT ska ha behörighet som förarprövare för 
kategorierna C1 och C.

Kraven för den som tar emot körprov och 

7 c §

Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot 
körprov och muntliga teoriprov för förarex-
amen förutsätter att han eller hon har de 
kunskaper, färdigheter och insikter om kör-
förmåga och bedömning av den, gällande lä-
roplaner, egen körskicklighet, kundservice, 
ekonomiskt, miljövänligt och också i andra 
hänseenden ansvarsfullt körsätt samt for-
donsteknik och fordonsfysik som behövs för 
uppgiften.

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gorierna B, C1 och C samt för lätta fyrhju-
lingar i kategori AM är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,
2) har grundläggande utbildning för förar-

prövare för förarexamen,
3) har trafiklärartillstånd som har varit i 

kraft i minst två år,
4) har deltagit i fortbildning och kvalitets-

säkring på det sätt som föreskrivs i denna 
lag,

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gori B och för lätt fyrhjuling i kategori AM 
är dessutom att han eller hon har en sådan 
körrätt för kategori B som han eller hon haft 
i minst tre år.

Minimikrav för en förarprövare för kate-
gorierna C1 och C är dessutom att han eller 
hon har en sådan körrätt för kategori C som 
han eller hon haft i minst tre år.

Den som tar emot körprov för kategori B 
får också ta emot körprov för kategori T. 
Den som tar emot manöverprov för kategori 
LT ska ha behörighet som förarprövare för 
kategorierna C1 och C.

Kraven för den som tar emot körprov och 
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manöverprov för moped i kategori AM och 
för andra kategorier än de som avses i 2—5 
mom. är förutom vad som föreskrivs i 2 
mom. att han eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av motta-
gande av körprov för kategorierna B, C1 el-
ler C,

2) har genomgått specialiseringsutbildning 
som ska gälla

a) en av kategorierna A1, A2 och A i fråga 
om mottagande av körprov för dessa katego-
rier,

b) kategori AM eller någon av kategorier-
na i underpunkt a i fråga om mottagande av 
manöverprov för moped i kategori AM,

c) någondera av kategorierna D och D1 i 
fråga om mottagande av körprov för dessa 
kategorier,

d) en av kategorierna BE, C1E, CE, D1E 
och DE i fråga om mottagande av körprov 
för dessa kategorier,

3) har körkort som ger rätt att köra fordon 
som hör till den kategori för vilken körprov 
tas emot; i fråga om prov som avses i 2 
punkten underpunkt b krävs körkort som ger 
rätt att köra moped i kategori AM eller mo-
torcykel.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som 
avses i 6 mom. 1 punkten får göras, om fö-
rarprövaren har minst fem års erfarenhet av 
att köra fordon som hör till den kategori för 
vilken examen tas emot eller Trafiksäker-
hetsverket bedömer att hans eller hennes 
färdigheter i denna kategori är tillräckliga 
utifrån den yrkeskunskap, annan utbildning 
eller erfarenhet som inhämtats utöver kör-
kortet i den aktuella kategorin.

manöverprov för moped i kategori AM och 
för andra kategorier än de som avses i 2–5 
mom. är förutom vad som föreskrivs i 2 
mom. att han eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av motta-
gande av körprov för kategorierna B, C1 el-
ler C,

2) har genomgått specialiseringsutbildning 
som ska gälla

a) en av kategorierna A1, A2 och A i fråga 
om mottagande av körprov för dessa katego-
rier,

b) kategori AM eller någon av kategorier-
na i underpunkt a i fråga om mottagande av 
manöverprov för moped i kategori AM,

c) någondera av kategorierna D och D1 i 
fråga om mottagande av körprov för dessa 
kategorier,

d) en av kategorierna BE, C1E, CE, D1E 
och DE i fråga om mottagande av körprov 
för dessa kategorier,

3) har körkort som ger rätt att köra fordon 
som hör till den kategori för vilken körprov 
tas emot; i fråga om prov som avses i 2 
punkten underpunkt b krävs körkort som ger 
rätt att köra moped i kategori AM eller mo-
torcykel.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som 
avses i 6 mom. 1 punkten får göras, om fö-
rarprövaren har minst fem års erfarenhet av 
att köra fordon som hör till den kategori för 
vilken examen tas emot eller Transport- och 
kommunikationsverket bedömer att hans el-
ler hennes färdigheter i denna kategori är 
tillräckliga utifrån den yrkeskunskap, annan 
utbildning eller erfarenhet som inhämtats 
utöver körkortet i den aktuella kategorin.

7 d §

Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förar-
prövare som avses i 7 c § 2 mom. 2 punkten 
är specialyrkesexamen för trafiklärare och 
avläggande av den del i examen som omfat-
tar studier för förarprövare för förarexamen. 
Examensdelen måste uppfylla kraven enligt 
punkterna 3.1.1, 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga IV 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/126/EG om körkort.

Det utbildningskrav som avses i 1 mom. 

7 d §

Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förar-
prövare som avses i 7 c § 2 mom. 2 punkten 
är specialyrkesexamen för trafiklärare och 
avläggande av den del i examen som omfat-
tar studier för förarprövare för förarexamen. 
Examensdelen måste uppfylla kraven enligt 
punkterna 3.1.1, 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga IV 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/126/EG om körkort.

Det utbildningskrav som avses i 1 mom. 
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uppfylls också av en sökande som har ett 
beslut enligt lagen om erkännande av yrkes-
kvalifikationer (1093/2007) om en motsva-
rande behörighet som grundar sig på bevis 
på formella kvalifikationer och som förvär-
vats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet 
fattas av Trafiksäkerhetsverket, som också 
bedömer behörighetens överensstämmelse 
till den del det är fråga om huruvida kravet 
på specialiseringsutbildning enligt 7 c § 6 
mom. 2 punkten uppfylls.

Som sådan grundläggande utbildning som 
avses i 1 mom. kan också anses annan lämp-
lig utbildning och examen som godkänts av 
Trafiksäkerhetsverket, om ordnandet av fö-
rarexamensverksamheten undantagsvis på 
grund av tillgången på arbetskraft eller av 
någon annan motsvarande orsak kräver det.

Trafiksäkerhetsverket godkänner utbild-
ningsprogrammen inom de specialiserings-
utbildningar som avses i 7 c § 6 mom. 2 
punkten.

uppfylls också av en sökande som har ett 
beslut enligt lagen om erkännande av yrkes-
kvalifikationer (1093/2007) om en motsva-
rande behörighet som grundar sig på bevis 
på formella kvalifikationer och som förvär-
vats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet 
fattas av Transport- och kommunikations-
verket, som också bedömer behörighetens 
överensstämmelse till den del det är fråga 
om huruvida kravet på specialiseringsut-
bildning enligt 7 c § 6 mom. 2 punkten upp-
fylls.

Som sådan grundläggande utbildning som 
avses i 1 mom. kan också anses annan lämp-
lig utbildning och examen som godkänts av 
Transport- och kommunikationsverket, om 
ordnandet av förarexamensverksamheten 
undantagsvis på grund av tillgången på ar-
betskraft eller av någon annan motsvarande 
orsak kräver det.

Transport- och kommunikationsverket
godkänner utbildningsprogrammen inom de 
specialiseringsutbildningar som avses i 7 c § 
6 mom. 2 punkten.

7 e §

Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet

Det arbete som förarprövare utför ska kon-
trolleras årligen. Förarprövarens arbete när 
det gäller mottagande av körprov ska kon-
trolleras minst en gång vart femte år, under 
sammanlagt minst en halv dag. Resultaten i 
de körprov som tagits emot ska granskas 
varje år.

Trafiksäkerhetsverket svarar för kvalitets-
säkringen. Om det upptäcks brister i verk-
samheten hos de förarprövare som kontroll-
eras, ska Trafiksäkerhetsverket omedelbart 
vidta korrigerande åtgärder. Om bristerna är 
allvarliga ska den som kontrollerats åläggas 
att delta i arbetshandledning eller specialut-
bildning.

Det arbete som förarprövare som tar emot 
ADR-körtillståndsprov utför ska övervakas 
genom granskning av mottagna körtill-
ståndsprov och ADR-körtillstånds-beslut. 
Trafiksäkerhetsverket ska för kvalitetssäk-
ring i tillräcklig utsträckning följa det arbete 
som förarprövare som tar emot ADR-
körtillståndsprov utför.

7 e §

Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet

Det arbete som förarprövare utför ska kon-
trolleras årligen. Förarprövarens arbete när 
det gäller mottagande av körprov ska kon-
trolleras minst en gång vart femte år, under 
sammanlagt minst en halv dag. Resultaten i 
de körprov som tagits emot ska granskas 
varje år.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för kvalitetssäkringen. Om det upp-
täcks brister i verksamheten hos de förar-
prövare som kontrolleras, ska Transport-
och kommunikationsverket omedelbart vidta 
korrigerande åtgärder. Om bristerna är all-
varliga ska den som kontrollerats åläggas att 
delta i arbetshandledning eller specialutbild-
ning.

Det arbete som förarprövare som tar emot 
ADR-körtillståndsprov utför ska övervakas 
genom granskning av mottagna körtill-
ståndsprov och ADR-körtillstånds-beslut. 
Transport- och kommunikations-verket ska 
för kvalitetssäkring i tillräcklig utsträckning 
följa det arbete som förarprövare som tar 
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Närmare bestämmelser om kvalitetssäk-
ringen får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

emot ADR-körtillståndsprov utför.

Närmare bestämmelser om kvalitetssäk-
ringen får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

7 f §

Fortbildning

För att upprätthålla och utveckla yrkes-
kunskapen ska förarprövare för förarexamen 
delta i fortbildning sammanlagt minst fyra 
dagar per tvåårsperiod. För att upprätthålla 
och utveckla den praktiska körskicklighet 
som behövs vid mottagande av körprov ska 
förarprövaren delta i fortbildning samman-
lagt minst fem dagar under varje femårspe-
riod.

Genomgången fortbildning täcker de kate-
gorier för vilka förarprövaren har behörig-
het.

Fortbildningen kan genomföras som pri-
vat-, grupp- eller klassrumsundervisning, e-
utbildning eller genom instruktioner. Trafik-
säkerhetsverket svarar för fortbildningen.

7 f §

Fortbildning

För att upprätthålla och utveckla yrkes-
kunskapen ska förarprövare för förarexamen 
delta i fortbildning sammanlagt minst fyra 
dagar per tvåårsperiod. För att upprätthålla 
och utveckla den praktiska körskicklighet 
som behövs vid mottagande av körprov ska 
förarprövaren delta i fortbildning samman-
lagt minst fem dagar under varje femårspe-
riod.

Genomgången fortbildning täcker de kate-
gorier för vilka förarprövaren har behörig-
het.

Fortbildningen kan genomföras som pri-
vat-, grupp- eller klassrumsundervisning, e-
utbildning eller genom instruktioner. Trans-
port- och kommunikationsverket svarar för 
fortbildningen.

7 g §

Förnyad bedömning

Om en förarprövare inte under de senaste 
två åren har tagit emot körprov i någon ka-
tegori för vilken han eller hon har behörig-
het, ska han eller hon enligt vad Trafiksä-
kerhetsverket bestämmer genomgå en för-
nyad bedömning innan han eller hon får ta 
emot körprov i denna kategori. Den förny-
ade bedömningen kan genomföras som en 
del av fortbildningen.

7 g §

Förnyad bedömning

Om en förarprövare inte under de senaste 
två åren har tagit emot körprov i någon ka-
tegori för vilken han eller hon har behörig-
het, ska han eller hon enligt vad Transport-
och kommunikationsverket bestämmer ge-
nomgå en förnyad bedömning innan han el-
ler hon får ta emot körprov i denna kategori. 
Den förnyade bedömningen kan genomföras 
som en del av fortbildningen.

7 h §

Intyg över behörighet

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett intyg till 
förarprövare över att de har behörighet för 
uppgiften.

Om innehavaren av intyget inte längre 
uppfyller kraven i 7 a §, ska intyget återkal-

7 h §

Intyg över behörighet

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar ett intyg till förarprövare över att de 
har behörighet för uppgiften.

Om innehavaren av intyget inte längre 
uppfyller kraven i 7 a §, ska intyget återkal-
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las för en viss tid, som ska vara minst tre 
månader och högst fem år. Intyget ska dock 
återkallas för minst sex månader, om inne-
havaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt 
rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäker-
heten eller en gärning som avses i 7 a § 2 
punkten.

När återkallelsens längd prövas ska det 
beaktas hur allvarlig gärningen eller allvar-
liga gärningarna är och under vilka omstän-
digheter gärningen eller gärningarna begåtts. 
Om det av grundad anledning behövs för att 
göra påföljden skäligare, får intyget återkal-
las även för en kortare tid, men dock alltid 
minst för den tid som körförbud gäller, eller 
i det fall som avses i 7 a § 3 punkten en var-
ning ges i stället för att intyget återkallas.

Om innehavaren av intyget inte har ge-
nomgått fortbildning eller avhjälpt de brister 
som uppdagats i samband med tillsyn inom 
skälig tidsfrist eller om han eller hon i övrigt 
inte uppfyller de krav på upprätthållande av 
behörighet som föreskrivs i denna lag, kan 
han eller hon ges en varning. Om han eller 
hon trots en varning inte uppfyller kraven 
inom en ny tidsfrist, får intyget återkallas 
tills vidare till dess att de föreskrivna kraven 
uppfylls.

Trafiksäkerhetsverket för ett register över 
förarprövarens behörighet.

las för en viss tid, som ska vara minst tre 
månader och högst fem år. Intyget ska dock 
återkallas för minst sex månader, om inne-
havaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt 
rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäker-
heten eller en gärning som avses i 7 a § 2 
punkten.

När återkallelsens längd prövas ska det 
beaktas hur allvarlig gärningen eller allvar-
liga gärningarna är och under vilka omstän-
digheter gärningen eller gärningarna begåtts. 
Om det av grundad anledning behövs för att 
göra påföljden skäligare, får intyget återkal-
las även för en kortare tid, men dock alltid 
minst för den tid som körförbud gäller, eller 
i det fall som avses i 7 a § 3 punkten en var-
ning ges i stället för att intyget återkallas.

Om innehavaren av intyget inte har ge-
nomgått fortbildning eller avhjälpt de brister 
som uppdagats i samband med tillsyn inom 
skälig tidsfrist eller om han eller hon i övrigt 
inte uppfyller de krav på upprätthållande av 
behörighet som föreskrivs i denna lag, kan 
han eller hon ges en varning. Om han eller 
hon trots en varning inte uppfyller kraven 
inom en ny tidsfrist, får intyget återkallas 
tills vidare till dess att de föreskrivna kraven 
uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket för 
ett register över förarprövarens behörighet.

11 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
en förarexamensmottagares verksamhet.

Förarexamensmottagare är skyldiga att 
lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter 
som behövs för tillsynen över förarexa-
mensverksamheten och vid den kvalitetssäk-
ring som avses i 7 e §.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att företa in-
spektioner på ställen där förarexamensverk-
samhet enligt denna lag bedrivs. En inspekt-
ion får dock inte företas på en hemfrids-
skyddad plats. Förarexamens-mottagaren 
ska ordna förhållandena så att inspektioner-
na kan utföras på behörigt sätt och att det 
arbete som utförs av dem som tar emot fö-
rarexamina och körtillståndsprov för förare 

11 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över en förarexamens-
mottagares verksamhet.

Förarexamensmottagare är skyldiga att 
lämna Transport- och kommunikations-
verket de uppgifter som behövs för tillsynen 
över förarexamensverksamheten och vid den 
kvalitetssäkring som avses i 7 e §. 

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att företa inspektioner på ställen där fö-
rarexamensverksamhet enligt denna lag bed-
rivs. En inspektion får dock inte företas på 
en hemfridsskyddad plats. Förarexamens-
mottagaren ska ordna förhållandena så att 
inspektionerna kan utföras på behörigt sätt 
och att det arbete som utförs av dem som tar 
emot förarexamina och körtillståndsprov för 
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av fordon som transporterar farliga ämnen 
kan följas i tillräcklig utsträckning.

Om en förarexamensmottagare inte upp-
fyller kraven enligt 4―6 § eller annars bry-
ter mot ett avtal enligt 3 § 3 mom. så att en 
korrekt förarexamensverksamhet äventyras, 
kan Trafiksäkerhetsverket omedelbart häva 
avtalet.

förare av fordon som transporterar farliga 
ämnen kan följas i tillräcklig utsträckning.

Om en förarexamensmottagare inte upp-
fyller kraven enligt 4—6 § eller annars bry-
ter mot ett avtal enligt 3 § 3 mom. så att en 
korrekt förarexamensverksamhet äventyras, 
kan Transport- och kommunikationsverket
omedelbart häva avtalet.

12 §

Personregisteruppgifter 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att trots sek-
retessbestämmelserna få de uppgifter ur 
straffregistret som behövs för fastställande 
av att de tillförlitlighetskrav som ställs på en 
förarexamensmottagare eller en person som 
tar emot förarexamina och körtillstånds-
proven uppfylls.

12 §

Personregisteruppgifter

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att trots sekretessbestämmelserna få de 
uppgifter ur straffregistret som behövs för 
fastställande av att de tillförlitlighetskrav 
som ställs på en förarexamensmottagare el-
ler en person som tar emot förarexamina och 
körtillståndsproven uppfylls.

14 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om förarexamen 
eller ADR-körtillståndsprov som en förarex-
amensmottagare har meddelat får begäras 
hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser 
om omprövningsförfarandet finns i förvalt-
ningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat 
med anledning av begäran om omprövning 
och andra beslut som verket fattat med stöd 
av denna lag får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som förvaltningsdomstolen 
fattat i ett ärende som gäller återkallande 
av intyg över behörighet för förarprövare 
får överklagas genom besvär på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över andra beslut av förvaltningsdom-
stolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

14 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats av en
förarexamensmottagare och som gäller fö-
rarexamen eller ADR-körtillståndsprov får 
begäras hos Transport- och kommunikat-
ionsverket på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikat-
ionsverket fattat med anledning av en begä-
ran om omprövning och andra beslut som 
Transport- och kommunikationsverket fattat 
med stöd av denna lag får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden ( / ).

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fat-
tat i ett ärende som gäller återkallande av in-
tyg över behörighet för förarprövare får 
överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden. Över andra beslut av förvaltnings-
domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

15 § 15 §
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Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamens-
verksamhet utan något avtal med Trafiksä-
kerhetsverket ska för olovligt utövande av 
förarexamensverksamhet dömas till böter el-
ler fängelse i högst sex månader.

På en person som tar emot förarexamina 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar.

Om straff för en felaktig registeranteck-
ning bestäms i 16 kap. 21 § strafflagen. Till 
straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 
§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen.

Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamens-
verksamhet utan något avtal med Transport-
och kommunikationsverket ska för olovligt 
utövande av förarexamensverksamhet dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex må-
nader.

På en person som tar emot förarexamina 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar.

Bestämmelser om straff för en felaktig re-
gisteranteckning finns i 16 kap. 21 § straff-
lagen. Till straff för brott mot tystnadsplik-
ten enligt 10 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 
§ i strafflagen.

16 §

Avgiften för förarexamen eller körtillstånds-
prov

För förarexamen och körtillståndsprov 
uppbärs en avgift till Trafiksäkerhetsverket. 
Avgiften fastställs enligt lagen om grunder-
na för avgifter till staten (150/1992).

16 §

Avgiften för förarexamen eller körtillstånds-
prov

För förarexamen och körtillståndsprov tas 
det ut en avgift till Transport- och kommu-
nikationsverket. Avgiften fastställs enligt la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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38.

Lag

om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 4—7, 

10, 11, 13, 13 a, 14—17 och 18 b §, sådana de lyder, 5 § i lag 594/2012, 6 § i lagarna 
594/2012 och 485/2014, 7 § delvis ändrad i lagarna 538/2010, 594/2012 och 476/2017, 11 § 
delvis ändrad i lag 476/2017, 13 § i lagarna 594/2012, 485/2014 och 476/2017, 13 a § i lag 
476/2017, 15 § delvis ändrad i lag 594/2012, 16 § delvis ändrad i lagarna 538/2010 och 
485/2014 samt 18 b § i lag (/), som följer:

Gällande lag Proposition

4 §

Regionalt projektprogram

Ett landskapsförbund ska i samarbete med 
kommunala myndigheter utarbeta ett reg-
ionalt projektprogram för stödberättigade 
bredbandsprojekt.

Ett bredbandsprojekt som tas in i det reg-
ionala projektprogrammet ska vara ekono-
miskt ändamålsenligt och främja användar-
nas intressen på kommunikationsmark-
naden. Projekten ska dessutom sammanföras 
så att de kan genomföras på det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga sättet.

Det regionala projektprogrammet ska ges 
in till Kommunikationsverket, som ger ett ut-
låtande om det till statsrådet. Kommunikat-
ionsverket ska i sitt utlåtande ta ställning till 
om de projekt som nämns i det regionala 
projektprogrammet ligger i ett stödberättigat 
område och till vilka delar de byggnads-
kostnader som anges i projektprogrammet 
enligt Kommunikations-verkets uppfattning 
är stödberättigande.

Uppgifterna i denna paragraf sköts i land-
skapet Åland av Statens ämbetsverk på 
Åland.

4 §

Regionalt projektprogram

Ett landskapsförbund ska i samarbete med 
kommunala myndigheter utarbeta ett reg-
ionalt projektprogram för stödberättigade 
bredbandsprojekt.

Ett bredbandsprojekt som tas in i det reg-
ionala projektprogrammet ska vara ekono-
miskt ändamålsenligt och främja användar-
nas intressen på kommunikationsmark-
naden. Projekten ska dessutom sammanföras 
så att de kan genomföras på det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga sättet.

Det regionala projektprogrammet ska ges 
in till Transport- och kommunikationsverket, 
som ger ett utlåtande om det till statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket ska i 
sitt utlåtande ta ställning till om de projekt 
som nämns i det regionala projekt-
programmet ligger i ett stödberättigat om-
råde och till vilka delar de byggnadskostna-
der som anges i projektprogrammet enligt 
Transport- och kommunikationsverkets upp-
fattning är stödberättigande.

Uppgifterna i denna paragraf sköts i land-
skapet Åland av Statens ämbetsverk på 
Åland.
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5 §

Statsrådets beslut om fördelning av stöd

Statsrådet kan besluta om fördelningen av 
det statliga stödet enligt landskap efter att ha 
fått de behövliga regionala projektprogram-
men och Kommunikationsverkets utlåtande 
om dem. Statsrådet kan också besluta att 
stödet inte ska fördelas som kvoter för land-
skapen.

5 §

Statsrådets beslut om fördelning av stöd

Statsrådet kan besluta om fördelningen av 
det statliga stödet enligt landskap efter att ha 
fått de behövliga regionala projektprogram-
men och Transport- och kommunikations-
verkets utlåtande om dem. Statsrådet kan 
också besluta att stödet inte ska fördelas 
som kvoter för landskapen.

6 §

Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd

Efter det att statsrådet har fattat beslut om 
fördelningen av stödet enligt landskap och 
Kommunikationsverket har gjort en mark-
nadsanalys av projektet i det regionala pro-
jektprogrammet ska landskapsförbundet 
kungöra att det statliga stödet för projektet 
kan sökas. Ansökningsförfarandet ska vara 
öppet för alla, objektivt och icke-
diskriminerande. Tiden för ansökning av 
stödet ska vara skälig i förhållande till pro-
jektets omfattning, dock minst fyra veckor.

Ansökan om stöd ska vara skriftlig och 
riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska 
innehålla åtminstone följande uppgifter och 
utredningar:

1) byggnadsplanen för kommunikations-
nätet,

2) maximibeloppet för det statliga stöd 
som söks,

3) antalet abonnemang som kommer att 
tillhandahållas och priset och övriga villkor 
på vilka kommunikationstjänster enligt pla-
nerna ska tillhandahållas användarna på den 
ort där användarna bor eller finns stadigva-
rande,

4) tidsplanen för projektet,
5) sambyggnad i anslutning till installe-

ringen av andra ledningar och konstruktion-
er som tjänar samhället.

6) företagets verksamhetsplan eller någon 
annan beskrivning av företagets verksamhet 
samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl,

7) en analys av de operativa och ekono-

6 §

Offentligt ansökningsförfarande för statligt 
stöd

Efter det att statsrådet har fattat ett beslut 
enligt 5 § och Transport- och kommunikat-
ionsverket har gjort en marknadsanalys av 
projektet i det regionala projektprogrammet 
ska landskapsförbundet kungöra att det stat-
liga stödet för projektet kan sökas. Ansök-
ningsförfarandet ska vara öppet för alla, ob-
jektivt och icke-diskriminerande. Tiden för 
ansökning av stödet ska vara skälig i förhål-
lande till projektets omfattning, dock minst 
fyra veckor.

Ansökan om stöd ska vara skriftlig och 
riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska 
innehålla åtminstone följande uppgifter och 
utredningar:

1) byggplanen för kommunikationsnätet,

2) maximibeloppet för det statliga stöd 
som söks,

3) antalet abonnemang som kommer att
tillhandahållas samt priset och övriga villkor 
på vilka kommunikationstjänster enligt pla-
nerna ska tillhandahållas användarna på den 
ort där användarna är stadigvarande bosatta 
eller placerade,

4) tidsplanen för projektet,
5) sambyggnad i anslutning till installe-

ringen av andra ledningar och konstruktion-
er som tjänar samhället,

6) företagets verksamhetsplan eller någon 
annan beskrivning av företagets verksamhet 
samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl,

7) en analys av de operativa och ekono-
miska riskerna och övriga risker som är för-
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miska riskerna och övriga risker som är för-
knippade med projektet samt en plan för att 
hantera dem.

knippade med projektet samt en plan för att 
hantera dem.

7 §

Stödansökan till Kommunikationsverket

Den som blivit vald i ansöknings-
förfarandet enligt 6 och 6 a § ska skriftligen 
ansöka om stöd hos Kommunikationsverket. 
Utöver de uppgifter och utredningar som av-
ses i 6 § 2 mom. ska ansökan innehålla åt-
minstone följande uppgifter:

1) de nättjänster som kommer att tillhan-
dahållas och priset och övriga villkor på 
vilka kommunikationstjänster tillhandahålls,

2) projektets stödberättigande kostnader 
och de betalningsandelar som avses i 8 § 1 
mom.,

3) tekniska egenskaper i det kommunikat-
ionsnät som kommer att byggas och det tek-
niska genomförandet av kommunikations-
tjänsten,

4) sammankopplingen av kommunikat-
ionsnätet och kommunikations-tjänsten med 
andra teleföretag.

I stödansökan ska det också ingå en utred-
ning om vilka andra offentliga stöd som sö-
kanden har fått för projektet. Med offentligt 
stöd avses sådan finansiering eller annan 
motsvarande förmån som beviljats av Euro-
peiska unionen, staten eller ett annat offent-
ligt samfund.

En stödansökan till Kommunikationsverket
ska göras senast den 31 december 2018.

7 §

Stödansökan till Transport- och kommuni-
kationsverket

Den som blivit vald i ansöknings-
förfarandet enligt 6 och 6 a § ska skriftligen 
ansöka om stöd hos Transport- och kommu-
nikationsverket. Utöver de uppgifter och ut-
redningar som avses i 6 § 2 mom. ska ansö-
kan innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) de nättjänster som kommer att tillhan-
dahållas och priset och övriga villkor på 
vilka kommunikationstjänster tillhandahålls,

2) projektets stödberättigande kostnader 
och de betalningsandelar som avses i 8 § 1 
mom.,

3) tekniska egenskaper i det kommunikat-
ionsnät som kommer att byggas och det tek-
niska genomförandet av kommunikations-
tjänsten,

4) sammankopplingen av kommunikat-
ionsnätet och kommunikations-tjänsten med 
andra teleföretag.

I stödansökan ska det också ingå en utred-
ning om vilka andra offentliga stöd som sö-
kanden har fått för projektet. Med offentligt 
stöd avses sådan finansiering eller annan 
motsvarande förmån som beviljats av Euro-
peiska unionen, staten eller ett annat offent-
ligt samfund.

En stödansökan till Transport- och kom-
munikationsverket ska göras senast den 31 
december 2018.

10 §

Stödbeslut från Kommunikationsverket

Kommunikationsverket beviljar ett bred-
bandsprojekt statligt stöd, om projektet fyll-
ler de krav för beviljande av stödet som 
nämns i denna lag. Kommunikationsverket
beslutar samtidigt också om maximibeloppet 
av det statliga stödet till bredbandsprojektet.

10 §

Stödbeslut från Transport- och kommuni-
kationsverket

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar ett bredbandsprojekt statligt stöd, om 
projektet fyller de krav för beviljande av 
stödet som nämns i denna lag. Transport-
och kommunikationsverket beslutar samti-
digt också om maximibeloppet av det stat-
liga stödet till bredbandsprojektet.
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11 §

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är sådana som
1) har uppstått efter inlämnandet av stöd-

ansökan,
2) har uppstått av byggandet av ett kom-

munikationsnät som behövs för att tillhan-
dahålla avancerade kommunikationstjänster, 
och

3) är nödvändiga för att tillhandahålla såd-
ana abonnemang inom ett projektområde 
som levereras till användaren på den ort där 
användaren bor eller finns stadigvarande.

Stödberättigande kostnader är inte
1) kostnader för underhåll av kommuni-

kationsnätet,
2) kostnader som hänför sig till den del av 

accessnätet som finns på högst etthundra 
meters avstånd från den ort där användaren 
bor eller finns stadigvarande,

3) kostnader i områden som sträcker sig 
etthundra meter från en sådan anslutnings-
punkt där det kan tillhandahållas avancerade 
kommunikationstjänster.

Kommunikationsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om vilka tekniska delar i 
kommunikationsnätet som anses vara stöd-
berättigande samt föreskrifter om ett när-
mare sätt för kalkylering av kostnader som 
omfattas av stödet.

11 §

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är sådana som
1) har uppstått efter inlämnandet av stöd-

ansökan,
2) har uppstått av byggandet av ett kom-

munikationsnät som behövs för att tillhan-
dahålla avancerade kommunikationstjänster, 
och

3) är nödvändiga för att tillhandahålla såd-
ana abonnemang inom ett projektområde 
som levereras till användaren på den ort där 
användaren bor eller finns stadigvarande.

Stödberättigande kostnader är inte
1) kostnader för underhåll av kommuni-

kationsnätet,
2) kostnader som hänför sig till den del av 

accessnätet som finns på högst etthundra 
meters avstånd från den ort där användaren 
bor eller finns stadigvarande,

3) kostnader i områden som sträcker sig 
etthundra meter från en sådan anslutnings-
punkt där det kan tillhandahållas avancerade 
kommunikationstjänster.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om vilka tek-
niska delar i kommunikationsnätet som an-
ses vara stödberättigande samt föreskrifter 
om ett närmare sätt för kalkylering av kost-
nader som omfattas av stödet.

13 §

Särskilda villkor för betalning av stöd

Av det statliga stöd som beviljats sökan-
den får på dennes ansökan 50 procent beta-
las ut efter det att stödbeslutet har fattats. 
Utbetalning av den återstående delen av stö-
det förutsätter att bredbandsprojektet har 
slutförts och att stödtagaren har lagt fram en 
godtagbar redogörelse för samtliga stödbe-
rättigande kostnader till Kommunikations-
verket.

Kommunikationsverket får besluta att stö-
det betalas på en ansökan som gjorts efter 
den tidpunkt för ansökan om utbetalning av 
stöd som anges i stödbeslutet, om sökanden 

13 §

Särskilda villkor för betalning av stöd

Av det statliga stöd som beviljats sökan-
den får på dennes ansökan 50 procent beta-
las ut efter det att stödbeslutet har fattats. 
Utbetalning av den återstående delen av stö-
det förutsätter att bredbandsprojektet har 
slutförts och att stödtagaren har lagt fram en 
godtagbar redogörelse för samtliga stödbe-
rättigande kostnader till Transport- och 
kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket får 
besluta att stödet betalas på en ansökan som 
gjorts efter den tidpunkt för ansökan om ut-
betalning av stöd som anges i stödbeslutet, 
om sökanden lägger fram vägande skäl till 
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lägger fram vägande skäl till att ansökan 
försenats, ansökan inte har försenats väsent-
ligt, den omständigheten att utbetalning söks 
efter utsatt tid inte har inverkat på genomfö-
randet av projektet, förseningen inte försvå-
rar projektets genomförande och en utbetal-
ning som sker på en försenad ansökan inte 
inverkar på kravet på likvärdig behandling 
av sökandena.

Statligt stöd som avses i denna lag får inte 
betalas ut om Europeiska kommissionen har 
beslutat om återkrav av stöd som avses i ar-
tikel 107.1 i fördraget om Europeiska un-
ionens funktionssätt och sökanden i enlighet 
med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om 
tillämpning av vissa av Europeiska gemen-
skapernas bestämmelser om statligt stöd 
(300/2001) avsett beslut om verkställighet 
av återkrav som sökanden inte har följt. 
Kommunikationsverket kan begära att stöd-
tagaren lämnar en försäkran om att det inte 
finns något i detta moment avsett hinder för 
utbetalning av stöd.

att ansökan försenats, ansökan inte har för-
senats väsentligt, den omständigheten att ut-
betalning söks efter utsatt tid inte har inver-
kat på genomförandet av projektet, förse-
ningen inte försvårar projektets genomfö-
rande och en utbetalning som sker på en för-
senad ansökan inte inverkar på kravet på 
likvärdig behandling av sökandena.

Statligt stöd som avses i denna lag får inte 
betalas ut om Europeiska kommissionen har 
beslutat om återkrav av stöd som avses i ar-
tikel 107.1 i fördraget om Europeiska un-
ionens funktionssätt och sökanden i enlighet 
med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om 
tillämpning av vissa av Europeiska gemen-
skapernas bestämmelser om statligt stöd 
(300/2001) avsett beslut om verkställighet 
av återkrav som sökanden inte har följt. 
Transport- och kommunikations-verket kan 
begära att stödtagaren lämnar en försäkran 
om att det inte finns något i detta moment 
avsett hinder för utbetalning av stöd.

13 a §

Ändring av Kommunikationsverkets beslut 
om betalning

Stödtagaren kan hos Kommunikations-
verket ansöka om ändring av ett beslut om 
betalning, om maximibeloppet av annat of-
fentligt stöd enligt lag har ändrats efter det 
att Kommunikationsverket fattade beslutet.

13 a §

Ändring av verkets beslut om betalning

Stödtagaren kan hos Transport- och kom-
munikationsverket ansöka om ändring av ett 
beslut om betalning, om maximibeloppet av 
annat offentligt stöd enligt lag har ändrats 
efter det att verket fattade beslutet.

14 §

Äganderätt och överföring av skyldigheter

Ett kommunikationsnät som har byggts 
med hjälp av finansiering som avses i 8 § 1 
mom. ägs av det företag, den sammanslut-
ning eller den stiftelse som fått stöd. Om ett 
kommunikationsnät som byggts med hjälp 
av stöd eller en del av ett sådant nät säljs el-
ler på annat sätt överlåts vidare, övergår de i 
9 § nämnda skyldigheterna till den nya äga-
ren.

Kommunikationsverket och den kommun 
som har deltagit i bredbandsprojektets kost-

14 §

Äganderätt och överföring av skyldigheter

Ett kommunikationsnät som har byggts 
med hjälp av finansiering som avses i 8 § 1 
mom. ägs av det företag, den sammanslut-
ning eller den stiftelse som fått stöd. Om ett 
kommunikationsnät som byggts med hjälp 
av stöd eller en del av ett sådant nät säljs el-
ler på annat sätt överlåts vidare, övergår de i 
9 § nämnda skyldigheterna till den nya äga-
ren.

Transport- och kommunikationsverket och 
den kommun som har deltagit i bredbands-
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nader ska utan dröjsmål underrättas om 
överföringen av äganderätten.

projektets kostnader ska utan dröjsmål un-
derrättas om överföringen av äganderätten.

15 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Teleföretaget och den som ansöker om 
stöd ska på begäran av kommunikations-
ministeriet eller Kommunikationsverket
samla in och trots affärs- och yrkeshemlig-
heter till kommunikationsministeriet och 
Kommunikationsverket lämna uppgifter som 
är nödvändiga för styrningen och övervak-
ningen av bredbandsprojektet. Uppgifterna 
ska lämnas utan dröjsmål i den form som 
myndigheten begär och avgiftsfritt.

Om teleföretaget trots kommunikations-
ministeriets eller Kommunikationsverkets
begäran inte samlar in eller lämnar de upp-
gifter som avses i 1 mom. och inte trots 
uppmaning rättar till förfarandet inom en 
skälig tid på minst en månad, kan Kommu-
nikationsverket ålägga teleföretaget att rätta 
till felet eller försummelsen. Skyldigheten 
kan förenas med vite. Bestämmelser om vite 
finns i viteslagen (1113/1990).

15 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Teleföretaget och den som ansöker om 
stöd ska på begäran av kommunikations-
ministeriet eller Transport- och kommuni-
kationsverket samla in och trots affärs- och 
yrkeshemligheter till kommunikationsmi-
nisteriet och Transport- och kommunikat-
ionsverket lämna uppgifter som är nödvän-
diga för styrningen och övervakningen av 
bredbandsprojektet. Uppgifterna ska lämnas 
utan dröjsmål i den form som myndigheten 
begär och avgiftsfritt.

Om teleföretaget trots kommunikations-
ministeriets eller Transport- och kommuni-
kationsverkets begäran inte samlar in eller 
lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. och 
inte trots uppmaning rättar till förfarandet 
inom en skälig tid på minst en månad, kan 
Transport- och kommunikationsverket
ålägga teleföretaget att rätta till felet eller 
försummelsen. Skyldigheten kan förenas 
med vite. Bestämmelser om vite finns i vite-
slagen (1113/1990).

16 §

Återbetalning av avkastning i vissa fall

Utöver vad som i statsunderstödslagen 
(688/2001) föreskrivs om återkrav av stats-
understöd, kan Kommunikationsverket ge-
nom sitt beslut bestämma att stödtagaren ska 
återbetala en del av avkastningen på ett 
bredbandsnät som har byggts med hjälp av 
offentligt stöd, om mer än tio miljoner euro 
har beviljats i offentligt stöd för bredbands-
projektet i fråga.

Av den årliga avkastningen från ett enskilt 
bredbandsprojekt som byggts med hjälp av 
stödet kan återkrävas den andel som över-
skrider 12 procent, dock högst den andel 
som motsvarar det offentliga stödets relativa 
andel av projektets stödberättigande kostna-
der. Den andel som återkrävs får inte över-
skrida det belopp i euro som betalats till 

16 §

Återbetalning av avkastning i vissa fall

Utöver vad som i statsunderstödslagen 
(688/2001) föreskrivs om återkrav av stats-
understöd, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket genom sitt beslut bestämma att 
stödtagaren ska återbetala en del av avkast-
ningen på ett bredbandsnät som har byggts
med hjälp av offentligt stöd, om mer än tio 
miljoner euro har beviljats i offentligt stöd 
för bredbandsprojektet i fråga.

Av den årliga avkastningen från ett enskilt 
bredbandsprojekt som byggts med hjälp av 
stödet kan återkrävas den andel som över-
skrider 12 procent, dock högst den andel 
som motsvarar det offentliga stödets relativa 
andel av projektets stödberättigande kostna-
der. Den andel som återkrävs får inte över-
skrida det belopp i euro som betalats till 
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stödtagaren i offentligt stöd.
Stödtagaren ska ges en anmärkning och en 

möjlighet att sänka avkastningsprocenten 
innan avkastningen kan återkrävas.

Avkastning kan återkrävas för fem år från 
det att den sista posten av stödet betalats ut. 
På den avkastning som återkrävs ska ränta 
betalas räknat från det i 1 mom. avsedda be-
slutet av Kommunikationsverket och 
dröjsmålsränta från den förfallodag som 
satts ut i beslutet. Bestämmelser om ränta 
och dröjsmålsränta finns i 24 och 25 § i 
statsunderstödslagen.

stödtagaren i offentligt stöd.
Stödtagaren ska ges en anmärkning och en 

möjlighet att sänka avkastningsprocenten 
innan avkastningen kan återkrävas.

Avkastning kan återkrävas för fem år från 
det att den sista posten av stödet betalats ut. 
På den avkastning som återkrävs ska ränta 
betalas räknat från det i 1 mom. avsedda be-
slutet av Transport- och kommunikations-
verket och dröjsmålsränta från den förfallo-
dag som satts ut i beslutet. Bestämmelser 
om ränta och dröjsmålsränta finns i 24 och 
25 § i statsunderstödslagen.

17 §

Uppföljningsregister

Kommunikationsverket följer hur bred-
bandsprojekten framskrider och för ett sepa-
rat register (uppföljningsregister) för detta 
ändamål. I uppföljningsregistret kan föl-
jande uppgifter lagras om bredbandspro-
jektet, sökanden av stödet, stödtagaren och 
användningen av stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,
2) namn och kontaktuppgifter för sökan-

dens kontaktperson,
3) uppgifter om innehållet i, målen för och 

resultaten av bredbandsprojektet,
4) uppskattningar av bredbandsprojektets 

kostnader och totala finansiering samt upp-
gifter om hur dessa har realiserats,

5) uppgifter om stöd- eller betalningsan-
sökan och hur den avgjorts samt uppgifter 
om specificeringen av stödet,

6) uppgifter om stöd som har beviljats och 
betalats med stöd av denna lag och lagen om 
stöd för utveckling av landsbygden,

7) uppgift om huruvida det stöd som be-
viljats är sådant statligt stöd som avses i ar-
tikel 87 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

8) uppgifter om inspektioner och vad som 
iakttagits i samband med dem,

9) uppgifter om stöd som återkrävs av 
stödtagaren samt om hur återkravet utfallit,

10) andra nödvändiga uppgifter som erhål-
lits vid behandlingen av ansökan.

På den registrerades rätt att granska sina 
uppgifter i uppföljningsregistret, på rättelse 

17 §

Uppföljningsregister

Transport- och kommunikationsverket föl-
jer hur bredbandsprojekten framskrider och 
för ett separat register (uppföljningsregister) 
för detta ändamål. I uppföljningsregistret 
kan följande uppgifter lagras om bredbands-
projektet, sökanden av stödet, stödtagaren 
och användningen av stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,
2) namn och kontaktuppgifter för sökan-

dens kontaktperson,
3) uppgifter om innehållet i, målen för och 

resultaten av bredbandsprojektet,
4) uppskattningar av bredbandsprojektets 

kostnader och totala finansiering samt upp-
gifter om hur dessa har realiserats,

5) uppgifter om stöd- eller betalningsan-
sökan och hur den avgjorts samt uppgifter 
om specificeringen av stödet,

6) uppgifter om stöd som har beviljats och 
betalats med stöd av denna lag och lagen om 
stöd för utveckling av landsbygden,

7) uppgift om huruvida det stöd som be-
viljats är sådant statligt stöd som avses i ar-
tikel 87 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

8) uppgifter om inspektioner och vad som 
iakttagits i samband med dem,

9) uppgifter om stöd som återkrävs av 
stödtagaren samt om hur återkravet utfallit,

10) andra nödvändiga uppgifter som erhål-
lits vid behandlingen av ansökan.

På den registrerades rätt att granska sina 
uppgifter i uppföljningsregistret, på rättelse 
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av fel och brister i uppgifterna och på avfö-
rande av föråldrade och onödiga uppgifter 
tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om offentligheten och sekretessen 
för uppgifterna i uppföljningsregistret gäller 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifterna i registret bevaras tio år från 
betalningen av stödet och, om det gäller stöd 
som ingår i ett program som delfinansieras 
av Europeiska gemenskapen, fem år från det 
att Europeiska gemenskapernas kommission 
har betalat gemenskapens sista finansie-
ringsandel enligt programmet.

av fel och brister i uppgifterna och på avfö-
rande av föråldrade och onödiga uppgifter 
tillämpas Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
siska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning).

I fråga om offentligheten och sekretessen 
för uppgifterna i uppföljningsregistret gäller 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifterna i registret bevaras tio år från 
betalningen av stödet och, om det gäller stöd 
som ingår i ett program som delfinansieras 
av Europeiska gemenskapen, fem år från det 
att Europeiska gemenskapernas kommission 
har betalat gemenskapens sista finansie-
ringsandel enligt programmet.

18 b §

Elektronisk delgivning

Kommunikationsverkets beslut och andra 
handlingar från Kommunikationsverket får 
med partens samtycke sändas och be-
visligen delges per e-postfår med partens 
samtycke handläggas och beslutet delges 
bevisligen per e-post. Ett beslut eller nå-gon 
annan handling som hör samman med hand-
läggningen av ett ärende anses ha delgivits 
när Kommunikationsverket tar emot en kvit-
tering på att meddelandet har lästsnär parten 
sänder Kommunikationsverket en kvittering 
på att meddelandet har lästs. Är det fråga 
om en handling som inte enligt lag behöver 
delges bevisligen, anses handlingen ha blivit 
delgiven den tredje dagen efter det att med-
delandet sändes, om inte något annat visas.

Om Kommunikationsverket inte inom sju 
dagar från det att e-postmeddelandet sändes 
får en kvittering på att meddelandet har 
lästs, ska vid delgivningen av beslutet iakt-
tas vad som i förvaltningslagen (434/2003) 
föreskrivs om delgivning.

18 b §

Elektronisk delgivning

Transport- och kommunikationsverkets
beslut och andra handlingar från Transport-
och kommunikationsverket får med partens 
samtycke sändas och bevisligen delges per 
e-postfår med partens samtycke handläggas 
och beslutet delges bevisligen per e-post. Ett 
beslut eller någon annan handling som hör 
samman med handläggningen av ett ärende 
anses ha delgivits när Transport- och kom-
munikationsverket tar emot en kvittering på 
att meddelandet har lästsnär parten sänder 
Transport- och kommunikationsverket en 
kvittering på att meddelandet har lästs. Är 
det fråga om en handling som inte enligt lag 
behöver delges bevisligen, anses handlingen 
ha blivit delgiven den tredje dagen efter det 
att meddelandet sändes, om inte något annat 
visas.

Om Transport- och kommunikationsverket
inte inom sju dagar från det att e-
postmeddelandet sändes får en kvittering på 
att meddelandet har lästs, ska vid delgiv-
ningen av beslutet iakttas vad som i förvalt-
ningslagen (434/2003) föreskrivs om del-
givning.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
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särskilt genom lag.

—————

39.

Lag

om ändring av 13 § och 14 § i lagen om fartygsapotek

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 13 och 14 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Undantag

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl i enskilda fall på ansökan bevilja un-
dantag från de krav på fartygsapotekets in-
nehåll som anges i 6 § 1 mom., förutsatt att 
undantaget inte väsentligen försämrar far-
tygspersonalens möjlighet att få adekvat 
första hjälpen och sjukvård ombord.

Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut 
som meddelats av Trafiksäkerhetsverket får 
begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt 
som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Ett beslut som har meddelats med anledning 
av begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Förvalt-
ningsdomstolens beslut får överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Trafiksäkerhets-
verket påfört för ett beslut som avses i 1 
mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

13 §

Undantag

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan 
bevilja undantag från de krav på fartygsapo-
tekets innehåll som anges i 6 § 1 mom., för-
utsatt att undantaget inte väsentligen för-
sämrar fartygspersonalens möjlighet att få 
adekvat första hjälpen och sjukvård ombord.

Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut 
som meddelats av Transport- och kommuni-
kationsverket får begäras hos Transport- och 
kommunikationsverket på det sätt som anges 
i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut 
som har meddelats med anledning av begä-
ran om omprövning får överklagas genom 
besvär på det sätt som anges i lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden ( / ). Förvalt-
ningsdomstolens beslut får överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och 
kommunikationsverket påfört för ett beslut 
som avses i 1 mom. får sökas på det sätt 
som föreskrivs i lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

14 § 14 §
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Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den utövas av Trafiksäkerhetsverket, arbe-
tarskyddsmyndigheterna och tillsynsmyn-
digheterna för hälso- och sjukvården.

Trafiksäkerhetsverket och arbetarskydds-
myndigheterna är skyldiga att trots sekre-
tessbestämmelserna på begäran till Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården och regionförvaltningsverken 
lämna sådana uppgifter om användningen av 
läkemedel och behandlingsutrustning samt 
om vidtagna vårdåtgärder som är nödvän-
diga för utförandet av tillsynsuppgifter som 
föreskrivs för dem i övrig lagstiftning. Trots 
sekretessbestämmelserna ska till Säkerhets-
och utvecklingscentret för läkemedelsområ-
det lämnas de uppgifter om läkemedlen i ett 
fartygsapotek och deras mängder samt lä-
kemedelsanskaffningar till fartygsapoteket 
som är nödvändiga för tillsynen över apotek 
enligt läkemedelslagen (395/1987) eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Uppgifterna ska lämnas avgiftsfritt.

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den utövas av Transport- och kommunikat-
ionsverket, arbetarskyddsmyndigheterna och 
tillsynsmyndigheterna för hälso- och sjuk-
vården.

Transport- och kommunikationsverket och 
arbetarskyddsmyndigheterna är skyldiga att 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
till Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården och regionförvaltningsver-
ken lämna sådana uppgifter om användning-
en av läkemedel och behandlingsutrustning 
samt om vidtagna vårdåtgärder som är nöd-
vändiga för utförandet av tillsynsuppgifter 
som föreskrivs för dem i övrig lagstiftning. 
Trots sekretessbestämmelserna ska till Sä-
kerhets- och utvecklingscentret för läkeme-
delsområdet lämnas de uppgifter om läke-
medlen i ett fartygsapotek och deras mäng-
der samt läkemedelsanskaffningar till far-
tygsapoteket som är nödvändiga för tillsy-
nen över apotek enligt läkemedelslagen 
(395/1987) eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. Uppgifterna ska lämnas 
avgiftsfritt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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40.

Lag

om ändring av lagen om marin utrustning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 4, 7–19, 21–26, 28 och 31 §,

av dem 4, 10, 12–15, 17, 18, 19, 23–25, 28 och 31 § sådana de lyder i lag 914/2016, 7, 8, 21 
och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 914/2016 samt 11 § sådan den lyder i lagarna 
914/2016 och ( / ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Krav på marin utrustning

Marin utrustning som är placerad ombord 
på ett fartyg ska uppfylla de krav enligt in-
ternationella instrument som gäller vid den 
tidpunkt då utrustningen i fråga placeras 
ombord på fartyget, i enlighet med vad som 
föreskrivs i Europeiska kommissionens ge-
nomförandeakter som antagits med stöd av 
utrustningsdirektivet.

Tillverkaren av marin utrustning ska in-
tyga att kraven uppfylls i enlighet med in-
ternationella provningsstandarder och förfa-
randen för bedömning av överensstämmelse.

Om det inte har intygats att kraven upp-
fylls, får den marina utrustningen inte place-
ras ombord på ett fartyg och inte heller till-
handahållas eller släppas ut på marknaden.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ska när det beviljar och 
förnyar ett fartygs säkerhetscertifikat och 
certifikat samt när det i dessa gör en anteck-
ning om utförd periodisk, mellanliggande el-
ler årlig besiktning kontrollera att den ma-
rina utrustningen ombord på fartyget upp-
fyller kraven enligt denna lag.

4 §

Krav på marin utrustning

Marin utrustning som är placerad ombord 
på ett fartyg ska uppfylla de krav enligt in-
ternationella instrument som gäller vid den 
tidpunkt då utrustningen i fråga placeras 
ombord på fartyget, i enlighet med vad som 
föreskrivs i Europeiska kommissionens ge-
nomförandeakter som antagits med stöd av 
utrustningsdirektivet.

Tillverkaren av marin utrustning ska in-
tyga att kraven uppfylls i enlighet med in-
ternationella provningsstandarder och förfa-
randen för bedömning av överensstämmelse.

Om det inte har intygats att kraven upp-
fylls, får den marina utrustningen inte place-
ras ombord på ett fartyg och inte heller till-
handahållas eller släppas ut på marknaden.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap ska när
det beviljar och förnyar ett fartygs säker-
hetscertifikat och certifikat samt när det i 
dessa gör en anteckning om utförd perio-
disk, mellanliggande eller årlig besiktning 
kontrollera att den marina utrustningen om-
bord på fartyget uppfyller kraven enligt 
denna lag.

7 §

Tillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket övervakar att denna 

7 §

Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket
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lag följs.
Trafiksäkerhetsverket övervakar de an-

mälda organ som det har utsett.

övervakar att denna lag följs.
Transport- och kommunikationsverket

övervakar de anmälda organ som det har ut-
sett.

8 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information 
och utföra kontroller

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att få de uppgifter och 
prov som behövs för tillsynen över efterlev-
naden av denna lag av tillverkare av marin 
utrustning och deras behöriga representanter 
och av importörer, distributörer och anmälda 
organ som omfattas av skyldigheterna i 
denna lag. Trafiksäkerhetsverket ska även på 
begäran förses med uppgifter om alla som 
levererat utrustning och om alla tillverkare, 
behöriga representanter, importörer och dis-
tributörer till vilka utrustning har levererats 
inom 10 år från det att rattmärket anbringa-
des eller åtminstone under perioden för den 
förväntade livslängden för utrustningen. 
Trafiksäkerhetsverket har rätt att av Kom-
munikationsverket få de uppgifter som be-
hövs för tillsynen.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att inspek-
tera ett område, en lokal eller ett annat ut-
rymme, om detta behövs med tanke på den 
tillsyn som avses i denna lag, samt att där 
vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. 
Inspektioner får dock inte utföras i utrym-
men som är avsedda för stadigvarande bo-
ende.

8 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information 
och utföra kontroller

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att få de 
uppgifter och prov som behövs för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag av tillver-
kare av marin utrustning och deras behöriga 
representanter och av importörer, distributö-
rer och anmälda organ som omfattas av 
skyldigheterna i denna lag. Transport- och 
kommunikationsverket ska även på begäran 
förses med uppgifter om alla som levererat 
utrustning och om alla tillverkare, behöriga 
representanter, importörer och distributörer 
till vilka utrustning har levererats inom 10 år 
från det att rattmärket anbringades eller åt-
minstone under perioden för den förväntade 
livslängden för utrustningen. 

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att inspektera ett område, en lokal eller 
ett annat utrymme, om detta behövs med 
tanke på den tillsyn som avses i denna lag, 
samt att där vidta andra åtgärder som tillsy-
nen kräver. Inspektioner får dock inte utfö-
ras i utrymmen som är avsedda för stadigva-
rande boende.

9 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna
1) är de anmälda organen skyldiga att ge 

andra anmälda organ som avses i denna lag 
sådana uppgifter som behövs med tanke på 
de anmälda organens samarbete,

2) får Trafiksäkerhetsverket lämna ut in-
formation som erhållits i samband med sköt-
seln av uppgifter som avses i denna lag till 
åklagare, polisen och tullmyndigheten för 
förebyggande och utredande av brott.

9 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna
1) är de anmälda organen skyldiga att ge 

andra anmälda organ som avses i denna lag 
sådana uppgifter som behövs med tanke på 
de anmälda organens samarbete,

2) får Transport- och kommunikationsver-
ket lämna ut information som erhållits i 
samband med skötseln av uppgifter som av-
ses i denna lag till åklagare, polisen och Tul-
len för förebyggande och utredande av brott.
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10 §

Kontroll av marin utrustning som är försedd 
med rattmärke

Trafiksäkerhetsverket kontrollerar att ma-
rin utrustning som har släppts ut på mark-
naden och som är försedd med rattmärke, 
men som ännu inte är placerad ombord på 
ett fartyg, uppfyller de krav som ställs på ut-
rustningen. Tillverkaren av den marina ut-
rustningen ska på egen bekostnad tillhanda-
hålla Trafiksäkerhetsverket prov eller göra 
proven tillgängliga för verket.

Trafiksäkerhetsverket kan kontrollera ut-
rustning som är försedd med rattmärke och 
som är placerad ombord på ett fartyg, om in-
ternationella instrument som gäller den in-
ternationella säkerheten eller förebyggande 
av miljöförorening kräver funktionsprov 
ombord på fartyget och tidigare förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse inte 
upprepas. Tillverkaren av den marina ut-
rustningen eller dennes behöriga represen-
tant ska på begäran lämna Trafiksäkerhets-
verket de inspektions- och provningsrappor-
ter som gäller utrustningen.

10 §

Kontroll av marin utrustning som är försedd 
med rattmärke

Transport- och kommunikationsverket
kontrollerar att marin utrustning som har 
släppts ut på marknaden och som är försedd 
med rattmärke, men som ännu inte är place-
rad ombord på ett fartyg, uppfyller de krav 
som ställs på utrustningen. Tillverkaren av 
den marina utrustningen ska på egen be-
kostnad tillhandahålla Transport- och kom-
munikationsverket prov eller göra proven 
tillgängliga för verket.

Transport- och kommunikationsverket kan 
kontrollera utrustning som är försedd med 
rattmärke och som är placerad ombord på ett 
fartyg, om internationella instrument som 
gäller den internationella säkerheten eller fö-
rebyggande av miljöförorening kräver funkt-
ionsprov ombord på fartyget och tidigare 
förfaranden för bedömning av överens-
stämmelse inte upprepas. Tillverkaren av 
den marina utrustningen eller dennes behö-
riga representant ska på begäran lämna
Transport- och kommunikationsverket de in-
spektions- och provningsrapporter som gäl-
ler utrustningen.

11 §

Exceptionell teknisk uppfinning

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att sådan 
marin utrustning som betraktas som en ex-
ceptionell teknisk uppfinning placeras om-
bord på ett fartyg trots att utrustningen inte 
uppfyller kraven i 4 § 1 mom. En förutsätt-
ning är att tillverkaren av utrustningen eller 
dennes behöriga representant påvisar för 
Trafiksäkerhetsverket att utrustningen är 
minst lika effektiv som marin utrustning 
som har försetts med rattmärke och som är 
avsedd för motsvarande bruk. Trafiksäker-
hetsverket kan på bekostnad av tillverkaren 
eller dennes behöriga representant anlita ut-
omstående provnings- eller kontrolltjänster 
eller andra tjänster för att påvisa motsva-
rande effektivitet. Det som föreskrivs ovan i 

11 §

Exceptionell teknisk uppfinning

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att sådan marin utrustning som betrak-
tas som en exceptionell teknisk uppfinning 
placeras ombord på ett fartyg trots att ut-
rustningen inte uppfyller kraven i 4 § 1 
mom. En förutsättning är att tillverkaren av 
utrustningen eller dennes behöriga represen-
tant påvisar för Transport- och kommunikat-
ionsverket att utrustningen är minst lika ef-
fektiv som marin utrustning som har försetts 
med rattmärke och som är avsedd för mot-
svarande bruk. Transport- och kommunikat-
ionsverket kan på bekostnad av tillverkaren 
eller dennes behöriga representant anlita ut-
omstående provnings- eller kontrolltjänster 
eller andra tjänster för att påvisa motsva-
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detta moment tilllämpas också på fartyg som 
överförs till trafik- och transportregistret el-
ler till det fartygsregister som förs av Sta-
tens ämbetsverk på Åland från registret i en 
medlemsstat i Europeiska unionen. 

Trafiksäkerhetsverket ska för sådan marin 
utrustning som den har tillåtit och som be-
traktas som en exceptionell teknisk uppfin-
ning utfärda ett certifikat som ska förvaras 
tillsammans med utrustningen. Den marina 
utrustningen ska placeras ombord på farty-
get i enlighet med de villkor och bestäm-
melser som anges i certifikatet.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och medlemssta-
terna i Europeiska unionen om att marin ut-
rustning som betraktas som en exceptionell 
teknisk uppfinning har tillåtits och delge 
dem alla rapporter om utförda prov, bedöm-
ningar och förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse.

rande effektivitet. Det som föreskrivs ovan i 
detta moment tillämpas också på fartyg som 
överförs till trafik- och transportregistret el-
ler till det fartygsregister som förs av Sta-
tens ämbetsverk på Åland från registret i en 
medlemsstat i Europeiska unionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
för sådan marin utrustning som den har tillå-
tit och som betraktas som en exceptionell 
teknisk uppfinning utfärda ett certifikat som 
ska förvaras tillsammans med utrustningen. 
Den marina utrustningen ska placeras om-
bord på fartyget i enlighet med de villkor 
och bestämmelser som anges i certifikatet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna i Europeiska unionen om 
att marin utrustning som betraktas som en 
exceptionell teknisk uppfinning har tillåtits 
och delge dem alla rapporter om utförda 
prov, bedömningar och förfaranden för be-
dömning av överensstämmelse.

12 §

Provning av utrustning

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att marin 
utrustning som inte uppfyller kraven enligt 4 
§ 1 mom. och inte är en sådan exceptionell 
teknisk uppfinning som avses i 11 § på prov 
placeras ombord på ett fartyg för en kort pe-
riod. En förutsättning är att det på fartyget 
finns en motsvarande marin utrustning som 
är försedd med rattmärke och som är i funkt-
ionsdugligt skick och klar för omedelbar an-
vändning.

Trafiksäkerhetsverket ska för sådan marin 
utrustning som tagits i bruk på prov utfärda 
ett certifikat som ska förvaras tillsammans 
med utrustningen. Den utrustning som tagits 
i bruk på prov ska placeras ombord på farty-
get i enlighet med de villkor och bestäm-
melser som anges i certifikatet.

12 §

Provning av utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att marin utrustning som inte uppfyll-
ler kraven enligt 4 § 1 mom. och inte är en 
sådan exceptionell teknisk uppfinning som 
avses i 11 § på prov placeras ombord på ett 
fartyg för en kort period. En förutsättning är 
att det på fartyget finns en motsvarande ma-
rin utrustning som är försedd med rattmärke 
och som är i funktionsdugligt skick och klar 
för omedelbar användning.

Transport- och kommunikationsverket ska 
för sådan marin utrustning som tagits i bruk 
på prov utfärda ett certifikat som ska förva-
ras tillsammans med utrustningen. Den ut-
rustning som tagits i bruk på prov ska place-
ras ombord på fartyget i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som anges i certi-
fikatet.
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13 §

Exceptionella omständigheter

Marin utrustning som inte är försedd med 
rattmärke får under exceptionella omstän-
digheter placeras tillfälligt ombord på ett 
fartyg utanför Europeiska unionen, under 
förutsättning att

1) placering av utrustning försedd med 
rattmärke ombord skulle orsaka oskäliga 
kostnader eller oskäligt dröjsmål i fartygets 
trafik, och

2) den marina utrustningen åtföljs av så-
dan dokumentation som utfärdats av en stat 
som är medlem i IMO där det intygas att ut-
rustningen uppfyller kraven i internationella 
instrument.

Redaren ska omedelbart göra en anmälan 
till Trafiksäkerhetsverket om sådan marin 
utrustning som avses i 1 mom. och om mo-
tiveringarna till att den placerats ombord på 
fartyget.

Efter att ha mottagit anmälan ska Trafik-
säkerhetsverket utan dröjsmål säkerställa att 
förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 
punkten uppfylls och att den marina utrust-
ningen och dess provningsstandarder i så 
hög grad som möjligt motsvarar de krav och 
provningsstandarder som avses i 4 §.

Trafiksäkerhetsverket ska för tillfällig pla-
cering av marin utrustning utfärda ett certi-
fikat där den marina utrustningen specifice-
ras och där de exceptionella omständigheter 
som föranlett utfärdandet av certifikatet, 
kraven på utrustningens utformning, kon-
struktion och prestanda samt tillämpade 
provningsstandarder anges. Europeiska 
kommissionen ska genast underrättas om ut-
färdandet av certifikatet.

13 §

Exceptionella omständigheter

Marin utrustning som inte är försedd med 
rattmärke får under exceptionella omstän-
digheter placeras tillfälligt ombord på ett 
fartyg utanför Europeiska unionen, under 
förutsättning att

1) placering av utrustning försedd med 
rattmärke ombord skulle orsaka oskäliga 
kostnader eller oskäligt dröjsmål i fartygets 
trafik, och

2) den marina utrustningen åtföljs av så-
dan dokumentation som utfärdats av en stat 
som är medlem i IMO där det intygas att ut-
rustningen uppfyller kraven i internationella 
instrument.

Redaren ska omedelbart göra en anmälan 
till Transport- och kommunikationsverket
om sådan marin utrustning som avses i 1 
mom. och om motiveringarna till att den 
placerats ombord på fartyget.

Efter att ha mottagit anmälan ska Trans-
port- och kommunikationsverket utan dröjs-
mål säkerställa att förutsättningarna enligt 1 
mom. 1 och 2 punkten uppfylls och att den 
marina utrustningen och dess provnings-
standarder i så hög grad som möjligt mots-
varar de krav och provningsstandarder som 
avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
för tillfällig placering av marin utrustning 
utfärda ett certifikat där den marina utrust-
ningen specificeras och där de exceptionella 
omständigheter som föranlett utfärdandet av 
certifikatet, kraven på utrustningens utform-
ning, konstruktion och prestanda samt till-
lämpade provningsstandarder anges. Euro-
peiska kommissionen ska genast underrättas 
om utfärdandet av certifikatet.

14 §

Utländskt fartygs övergång till finsk flagg

Om ett fartyg som seglar under ett sådant 
lands flagg som inte hör till Europeiska un-
ionen övergår till finsk flagg, ska Trafiksä-
kerhetsverket i samband med första besikt-
ningen säkerställa att den marina utrustning-

14 §

Utländskt fartygs övergång till finsk flagg

Om ett fartyg som seglar under ett sådant 
lands flagg som inte hör till Europeiska un-
ionen övergår till finsk flagg, ska Transport-
och kommunikationsverket i samband med 
första besiktningen säkerställa att den ma-
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ens skick motsvarar fartygets säkerhetscerti-
fikat och certifikat samt att fartygets marina 
utrustning är försedd med rattmärke.

Om Trafiksäkerhetsverket anser att en ma-
rin utrustning som inte är försedd med ratt-
märke motsvarar en marin utrustning som är 
försedd med rattmärke, ska det för att påvisa 
att utrustningarna motsvarar varandra ut-
färda ett certifikat som innehåller ett till-
stånd att placera utrustningen ombord på 
fartyget i enlighet med de villkor som 
nämns i tillståndet. Certifikatet ska förvaras 
ombord på fartyget. Trafiksäkerhetsverket
kan på bekostnad av redaren anlita utomstå-
ende provnings- eller kontrolltjänster eller 
andra tjänster för att påvisa att utrustningar-
na motsvarar varandra.

Trafiksäkerhetsverket ska ålägga redaren 
att byta ut marin utrustning ombord på ett 
fartyg som överförs, om utrustningen inte är 
försedd med rattmärke och Trafiksäkerhets-
verket anser att den inte motsvarar sådan 
marin utrustning som är försedd med ratt-
märke.

rina utrustningens skick motsvarar fartygets 
säkerhetscertifikat och certifikat samt att far-
tygets marina utrustning är försedd med 
rattmärke.

Om Transport- och kommunikationsverket
anser att en marin utrustning som inte är för-
sedd med rattmärke motsvarar en marin ut-
rustning som är försedd med rattmärke, ska 
det för att påvisa att utrustningarna motsva-
rar varandra utfärda ett certifikat som inne-
håller ett tillstånd att placera utrustningen 
ombord på fartyget i enlighet med de villkor 
som nämns i tillståndet. Certifikatet ska för-
varas ombord på fartyget. Transport- och 
kommunikationsverket kan på bekostnad av 
redaren anlita utomstående provnings- eller 
kontrolltjänster eller andra tjänster för att 
påvisa att utrustningarna motsvarar 
varandra.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ålägga redaren att byta ut marin utrustning 
ombord på ett fartyg som överförs, om ut-
rustningen inte är försedd med rattmärke 
och Transport- och kommunikationsverket
anser att den inte motsvarar sådan marin ut-
rustning som är försedd med rattmärke.

15 §

Skyldighet att anmäla farlig marin utrust-
ning

Om en tillverkare av marin utrustning eller 
dennes behöriga representant får kännedom 
om att en marin utrustning som är försedd 
med rattmärke kan äventyra hälsan eller sä-
kerheten för besättningen, passagerarna eller 
andra personer eller inverka menligt på den 
marina miljön, eller utifrån de uppgifter som 
tillverkaren eller representanten förfogar 
över borde kunna sluta sig till att så är fallet, 
ska denne omedelbart underrätta Trafiksä-
kerhetsverket om detta. Tillverkaren eller 
representanten ska samtidigt uppge vilka åt-
gärder som har vidtagits med tanke på faran 
och samarbeta med Trafiksäkerhetsverket
för att avvärja faran.

15 §

Skyldighet att anmäla farlig marin utrust-
ning

Om en tillverkare av marin utrustning eller 
dennes behöriga representant får kännedom 
om att en marin utrustning som är försedd 
med rattmärke kan äventyra hälsan eller sä-
kerheten för besättningen, passagerarna eller 
andra personer eller inverka menligt på den 
marina miljön, eller utifrån de uppgifter som 
tillverkaren eller representanten förfogar 
över borde kunna sluta sig till att så är fallet, 
ska denne omedelbart underrätta Transport-
och kommunikationsverket om detta. Till-
verkaren eller representanten ska samtidigt 
uppge vilka åtgärder som har vidtagits med 
tanke på faran och samarbeta med Trans-
port- och kommunikationsverket för att 
avvärja faran.
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16 §

Handräckning

För att denna lag ska kunna iakttas är poli-
sen, tullen och Kommunikationsverket inom 
sina respektive verksamhetsområden skyl-
diga att på begäran ge Trafiksäkerhetsverket
handräckning.

16 §

Handräckning

För att denna lag ska kunna iakttas är poli-
sen och Tullen inom sina respektive verk-
samhetsområden skyldiga att på begäran ge 
Transport- och kommunikationsverket
handräckning.

17 §

Utseende av ett anmält organ

Trafiksäkerhetsverket utser på ansökan de 
organ som har rätt att vara verksamma som 
anmälda organ vid bedömning av överens-
stämmelse. Trafiksäkerhetsverket får med-
dela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska fogas till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda 
organets kompetensområde, fastställs ar-
rangemangen för tillsynen över organet samt 
uppställs vid behov andra krav, begräns-
ningar och villkor som gäller organets verk-
samhet och som säkerställer att uppgifterna 
utförs på behörigt sätt. Ett anmält organ kan 
utses för viss tid eller tills vidare.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och övriga med-
lemsstater inom Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
om de anmälda organ som det har utsett och 
om senare betydande ändringar som gäller 
organen. Ett anmält organ får vara verksamt 
som anmält organ i enlighet med denna lag, 
om Europeiska kommissionen och Europe-
iska unionens medlemsstater inte reser in-
vändningar mot anmälan om att utse orga-
net. Tidsfristen för invändningar är två 
veckor från det att anmälan har lämnats, om 
anmälan åtföljs av ett ackrediteringsintyg. 
Om ackrediteringsintyg saknas är tidsfristen 
för invändningar två månader. Trafiksäker-
hetsverket ska dessutom underrätta Europe-
iska kommissionen om de utvärderings- och 
tillsynsförfaranden som gäller de anmälda 
organen och om eventuella ändringar i dessa 
uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska in-

17 §

Utseende av ett anmält organ

Transport- och kommunikationsverket ut-
ser på ansökan de organ som har rätt att vara 
verksamma som anmälda organ vid bedöm-
ning av överensstämmelse. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som ska fogas 
till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda 
organets kompetensområde, fastställs ar-
rangemangen för tillsynen över organet samt 
uppställs vid behov andra krav, begräns-
ningar och villkor som gäller organets verk-
samhet och som säkerställer att uppgifterna 
utförs på behörigt sätt. Ett anmält organ kan 
utses för viss tid eller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska kommissionen och 
övriga medlemsstater inom Europeiska un-
ionen och Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet om de anmälda organ som det 
har utsett och om senare betydande ändring-
ar som gäller organen. Ett anmält organ får 
vara verksamt som anmält organ i enlighet 
med denna lag, om Europeiska kommission-
en och Europeiska unionens medlemsstater 
inte reser invändningar mot anmälan om att 
utse organet. Tidsfristen för invändningar är 
två veckor från det att anmälan har lämnats, 
om anmälan åtföljs av ett ackrediteringsint-
yg. Om ackrediteringsintyg saknas är tids-
fristen för invändningar två månader. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
dessutom underrätta Europeiska kommiss-
ionen om de utvärderings- och tillsynsförfa-
randen som gäller de anmälda organen och 
om eventuella ändringar i dessa uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska in-
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nehålla uppgifter om vilka bedömningar av 
överensstämmelse det anmälda organet utför 
och dess bedömningsmoduler, vilka marina 
utrustningar det anmälda organet bedömer 
samt ett intyg över organets kompetens. Om 
det anmälda organet inte har ett ackredite-
ringsintyg som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan, ska till anmälan fogas 
behövliga skriftliga bevis utifrån vilka det 
anmälda organets kompetens och tillsyn kan 
verifieras.

nehålla uppgifter om vilka bedömningar av 
överensstämmelse det anmälda organet utför 
och dess bedömningsmoduler, vilka marina 
utrustningar det anmälda organet bedömer 
samt ett intyg över organets kompetens. Om 
det anmälda organet inte har ett ackredite-
ringsintyg som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan, ska till anmälan fogas 
behövliga skriftliga bevis utifrån vilka det 
anmälda organets kompetens och tillsyn kan 
verifieras.

18 §

Förutsättningarna för utseende av ett an-
mält organ

Förutsättningarna för att ett anmält organ 
ska utses är att

1) organet är en i Finland registrerad juri-
disk person eller en del av en sådan,

2) organet är funktionellt och ekonomiskt 
oberoende,

3) organet klarar av att utföra de uppgifter 
som hänför sig till bedömningen av överens-
stämmelse,

4) organet har tillgång till tillräckligt med 
yrkeskunnig personal, vars oberoende i 
verksamheten har säkerställts när det gäller 
kontrolluppgifter,

5) organets ledning och bedömningsper-
sonal är opartiska,

6) organet har tillgång till den apparatur 
och utrustning och de system som verksam-
heten förutsätter,

7) organet har en skriftlig beskrivning av 
de förfaranden enligt vilka bedömningarna 
av överensstämmelse utförs,

8) organet har en tillräcklig ansvarsförsäk-
ring med beaktande av verksamhetens art 
och omfattning,

9) organet uppfyller de krav som anges i
standarden EN ISO/IEC 17065, och säker-
ställer att de provningslaboratorier som an-
vänds för att bedöma överensstämmelsen 
uppfyller de krav som anges i standarden 
EN ISO/IEC 17025.

Det anmälda organet ska genom ackredite-
ring vid Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) eller på annat sätt visa att det upp-

18 §

Förutsättningarna för utseende av ett an-
mält organ

Förutsättningarna för att ett anmält organ 
ska utses är att

1) organet är en i Finland registrerad juri-
disk person eller en del av en sådan,

2) organet är funktionellt och ekonomiskt 
oberoende,

3) organet klarar av att utföra de uppgifter 
som hänför sig till bedömningen av överens-
stämmelse,

4) organet har tillgång till tillräckligt med 
yrkeskunnig personal, vars oberoende i 
verksamheten har säkerställts när det gäller 
kontrolluppgifter,

5) organets ledning och bedömningsper-
sonal är opartiska,

6) organet har tillgång till den apparatur 
och utrustning och de system som verksam-
heten förutsätter,

7) organet har en skriftlig beskrivning av 
de förfaranden enligt vilka bedömningarna 
av överensstämmelse utförs,

8) organet har en tillräcklig ansvarsförsäk-
ring med beaktande av verksamhetens art 
och omfattning,

9) organet uppfyller de krav som anges i 
standarden EN ISO/IEC 17065, och säker-
ställer att de provningslaboratorier som an-
vänds för att bedöma överensstämmelsen 
uppfyller de krav som anges i standarden 
EN ISO/IEC 17025.

Det anmälda organet ska genom ackredite-
ring vid Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) eller på annat sätt visa att det upp-
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fyller förutsättningarna i 1 mom. Ackredite-
ringsintyget eller andra behövliga skriftliga 
bevis ska fogas till en ansökan om utseende 
av ett anmält organ.

Det anmälda organet ska till Trafiksäker-
hetsverket och Ackrediteringstjänsten FI-
NAS anmäla alla sådana förändringar som 
kan påverka uppfyllandet av de villkor som 
anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlig-
het med ackrediteringsförfarandena regel-
bundet göra en bedömning av huruvida det 
anmälda organet fortfarande uppfyller kra-
ven enligt 1 mom. Det anmälda organet ska 
lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de 
uppgifter som behövs för bedömning av 
kompetensen.

Anmälda organ ska årligen lämna Trafik-
säkerhetsverket en redogörelse för sin verk-
samhet enligt denna lag och för resultaten av 
verksamheten.

fyller förutsättningarna i 1 mom. Ackredite-
ringsintyget eller andra behövliga skriftliga 
bevis ska fogas till en ansökan om utseende 
av ett anmält organ.

Det anmälda organet ska till Transport-
och kommunikationsverket och Ackredite-
ringstjänsten FINAS anmäla alla sådana för-
ändringar som kan påverka uppfyllandet av 
de villkor som anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlig-
het med ackrediteringsförfarandena regel-
bundet göra en bedömning av huruvida det 
anmälda organet fortfarande uppfyller kra-
ven enligt 1 mom. Det anmälda organet ska 
lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de 
uppgifter som behövs för bedömning av 
kompetensen.

Anmälda organ ska årligen lämna Trans-
port- och kommunikationsverket en redogö-
relse för sin verksamhet enligt denna lag och 
för resultaten av verksamheten.

19 §

Ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säker-
ställa att de marina utrustningar som organet 
bedömer uppfyller de krav som föreskrivs i 
denna lag. Ett anmält organ ska över be-
dömningen utfärda behöriga typintyg och 
certifikat om överensstämmelse.

Ett anmält organ kan med kundens sam-
tycke anlita biträde av utomstående prov-
nings- och kontrolltjänster eller andra tjäns-
ter, om den utomstående tjänsteleverantören 
uppfyller förutsättningarna i 18 §. De an-
mälda organen ansvarar för de åtgärder som 
de har låtit någon utomstående utföra och 
för bedömningen av överensstämmelsen 
med kraven i dess helhet. De anmälda orga-
nen ska meddela Trafiksäkerhetsverket och 
Ackrediteringstjänsten FINAS vilka utom-
stående tjänster de anlitar.

Det anmälda organet ska kräva att tillver-
karen av marin utrustning vidtar behövliga 
korrigerande åtgärder. Organet får inte ut-
färda ett certifikat om överensstämmelse, 
om utrustningen inte uppfyller de krav som 
ställs på den. Om det anmälda organet efter 
att ha utfärdat ett certifikat anser att utrust-

19 §

Ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säker-
ställa att de marina utrustningar som organet 
bedömer uppfyller de krav som föreskrivs i 
denna lag. Ett anmält organ ska över be-
dömningen utfärda behöriga typintyg och 
certifikat om överensstämmelse.

Ett anmält organ kan med kundens sam-
tycke anlita biträde av utomstående prov-
nings- och kontrolltjänster eller andra tjäns-
ter, om den utomstående tjänsteleverantören 
uppfyller förutsättningarna i 18 §. De an-
mälda organen ansvarar för de åtgärder som 
de har låtit någon utomstående utföra och 
för bedömningen av överensstämmelsen 
med kraven i dess helhet. De anmälda orga-
nen ska meddela Transport- och kommuni-
kationsverket och Ackrediteringstjänsten 
FINAS vilka utomstående tjänster de anlitar.

Det anmälda organet ska kräva att tillver-
karen av marin utrustning vidtar behövliga 
korrigerande åtgärder. Organet får inte ut-
färda ett certifikat om överensstämmelse, 
om utrustningen inte uppfyller de krav som 
ställs på den. Om det anmälda organet efter 
att ha utfärdat ett certifikat anser att utrust-
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ningen inte längre uppfyller de krav som 
ställs på den, ska organet kräva att tillverka-
ren vidtar behövliga korrigerande åtgärder 
och vid behov återkalla certifikatet. Om inga 
korrigerande åtgärder utförs eller om de inte 
får önskat resultat, ska det anmälda organet 
vid behov begränsa eller återkalla certifika-
tet. Certifikatet kan också återkallas tillfäl-
ligt. Om ett certifikat om överensstämmelse 
avslås, begränsas eller återkallas ska det 
anmälda organet meddela detta till tillsyns-
myndigheterna och övriga anmälda organ 
som utför sådana bedömningar av överens-
stämmelse som omfattar samma utrustning-
ar.

ningen inte längre uppfyller de krav som 
ställs på den, ska organet kräva att tillverka-
ren vidtar behövliga korrigerande åtgärder 
och vid behov återkalla certifikatet. Om inga 
korrigerande åtgärder utförs eller om de inte 
får önskat resultat, ska det anmälda organet 
vid behov begränsa eller återkalla certifika-
tet. Certifikatet kan också återkallas tillfäl-
ligt. Om ett certifikat om överensstämmelse 
avslås, begränsas eller återkallas ska det 
anmälda organet meddela detta till tillsyns-
myndigheterna och övriga anmälda organ 
som utför sådana bedömningar av överens-
stämmelse som omfattar samma utrustning-
ar.

21 §

Avhjälpande av brister eller av bristande 
överensstämmelse

Om en marin utrustning som är försedd 
med rattmärke, dokument som gäller utrust-
ningen eller uppgifter som ges om den inte 
överensstämmer med denna lag eller om ett 
rattmärke har anbringats i strid med denna 
lag, kan Trafiksäkerhetsverket ålägga till-
verkaren eller dennes behöriga representant, 
importören eller distributören att inom en tid 
som verket bestämmer avhjälpa bristen eller 
den bristande överensstämmelsen. Om bris-
ten eller den bristande överensstämmelsen 
inte avhjälps inom utsatt tid, ska Trafiksä-
kerhetsverket förbjuda tillhandahållandet av 
den marina utrustningen på marknaden, för-
bjuda utsläppandet av utrustningen på 
marknaden eller bestämma att utrustningen 
ska dras tillbaka från marknaden eller åter-
kallas.

Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart un-
derrätta Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen samt det 
anmälda organ som saken gäller om sina åt-
gärder och ange motiven till dem.

21 §

Avhjälpande av brister eller av bristande 
överensstämmelse 

Om en marin utrustning som är försedd 
med rattmärke, dokument som gäller utrust-
ningen eller uppgifter som ges om den inte 
överensstämmer med denna lag eller om ett 
rattmärke har anbringats i strid med denna 
lag, kan Transport- och kommunikations-
verket ålägga tillverkaren eller dennes behö-
riga representant, importören eller distri-
butören att inom en tid som verket bestäm-
mer avhjälpa bristen eller den bristande 
överensstämmelsen. Om bristen eller den 
bristande överensstämmelsen inte avhjälps 
inom utsatt tid, ska Transport- och kommu-
nikationsverket förbjuda tillhandahållandet 
av den marina utrustningen på marknaden, 
förbjuda utsläppandet av utrustningen på 
marknaden eller bestämma att utrustningen 
ska dras tillbaka från marknaden eller åter-
kallas. 

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart underrätta Europeiska kommiss-
ionen och medlemsstaterna i Europeiska un-
ionen samt det anmälda organ som saken 
gäller om sina åtgärder och ange motiven till 
dem.

22 § 22 §
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Farlig marin utrustning

Trafiksäkerhetsverket kan för viss tid för-
bjuda en tillverkare av marin utrustning som 
är försedd med rattmärke eller dennes behö-
riga representant eller en importör eller dis-
tributör av sådan utrustning att tillhanda-
hålla utrustningen på marknaden eller släppa 
ut den på marknaden, eller bestämma att ut-
rustningen ska dras tillbaka från marknaden 
eller förbjuda eller begränsa redarens an-
vändning av utrustningen, om utrustningen 
kan äventyra hälsan eller säkerheten för be-
sättningen, passagerarna eller andra perso-
ner eller inverka menligt på den marina mil-
jön, trots att utrustningen är korrekt installe-
rad och underhållen och används i enlighet 
med sitt syfte.

Den som har fått ett beslut enligt 1 mom. 
ska inom en tid som Trafiksäkerhetsverket
sätter ut lämna verket en utredning om verk-
ställandet av beslutet.

Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart un-
derrätta Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen samt det 
anmälda organ som saken gäller om sina åt-
gärder och ange motiven till dem.

Farlig marin utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan 
för viss tid förbjuda en tillverkare av marin 
utrustning som är försedd med rattmärke el-
ler dennes behöriga representant eller en 
importör eller distributör av sådan utrust-
ning att tillhandahålla utrustningen på 
marknaden eller släppa ut den på mark-
naden, eller bestämma att utrustningen ska 
dras tillbaka från marknaden eller förbjuda 
eller begränsa redarens användning av ut-
rustningen, om utrustningen kan äventyra 
hälsan eller säkerheten för besättningen, 
passagerarna eller andra personer eller in-
verka menligt på den marina miljön, trots att 
utrustningen är korrekt installerad och un-
derhållen och används i enlighet med sitt 
syfte.  

Den som har fått ett beslut enligt 1 mom. 
ska inom en tid som Transport- och kom-
munikationsverket sätter ut lämna verket en 
utredning om verkställandet av beslutet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart underrätta Europeiska kommiss-
ionen och medlemsstaterna i Europeiska un-
ionen samt det anmälda organ som saken 
gäller om sina åtgärder och ange motiven till 
dem.

23 §

Reparation, byte eller hävande av köp av 
marin utrustning

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga en till-
verkare, en behörig representant, en impor-
tör eller en distributör som har fått ett för-
budsbeslut enligt 22 § att

1) reparera den marina utrustningen så att 
den inte är farlig eller skadlig,

2) återta den marina utrustningen och er-
sätta den med en produkt som inte är farlig 
eller skadlig, eller

3) häva köpet.
Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart in-

formera Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna i Europeiska unionen om 
sina åtgärder och grunderna för dem.

23 §

Reparation, byte eller hävande av köp av 
marin utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga en tillverkare, en behörig represen-
tant, en importör eller en distributör som har 
fått ett förbudsbeslut enligt 22 § att

1) reparera den marina utrustningen så att 
den inte är farlig eller skadlig,

2) återta den marina utrustningen och er-
sätta den med en produkt som inte är farlig 
eller skadlig, eller

3) häva köpet.
Transport- och kommunikationsverket ska 

omedelbart informera Europeiska kommiss-
ionen och medlemsstaterna i Europeiska un-
ionen om sina åtgärder och grunderna för 
dem.
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24 §

Skyldighet att informera om förbud och 
ålägganden

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga tillverka-
ren av marin utrustning eller dennes behö-
riga representant, importören eller distri-
butören att informera om ett förbud eller 
åläggande enligt 21 eller 22 § samt om den 
risk som är förknippad med den marina ut-
rustningen eller dess användning. Trafiksä-
kerhetsverket kan bestämma en tidsfrist för 
informerandet och även i övrigt bestämma 
om de förfaranden som ska iakttas vid in-
formerandet.

24 §

Skyldighet att informera om förbud och 
ålägganden

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga tillverkaren av marin utrustning eller 
dennes behöriga representant, importören el-
ler distributören att informera om ett förbud 
eller åläggande enligt 21 eller 22 § samt om 
den risk som är förknippad med den marina 
utrustningen eller dess användning. Trans-
port- och kommunikationsverket kan be-
stämma en tidsfrist för informerandet och 
även i övrigt bestämma om de förfaranden 
som ska iakttas vid informerandet.

25 §

Återkallande av utseende av ett anmält or-
gan och upphörande av verksamheten

Om ett anmält organ inte längre uppfyller 
förutsättningarna för utseende eller inte iakt-
tar krav, begränsningar eller villkor enligt 
beslutet om utseende eller handlar i strid 
med bestämmelserna, ska Trafiksäkerhets-
verket bestämma en tidsfrist inom vilken or-
ganet ska rätta till saken. Trafiksäkerhets-
verket ska begränsa eller återkalla utseendet 
om organet inte har avhjälpt bristen inom 
utsatt tid och bristen är allvarlig. Utseendet 
kan även återkallas för viss tid.

Trafiksäkerhetsverket ska informera Euro-
peiska kommissionen och medlemsstaterna i 
Europeiska unionen om beslut att begränsa 
eller återkalla utseendet av ett anmält organ.

Om ett anmält organ upphör med sin verk-
samhet, ska det överföra dokumentationen 
av kontrollverksamheten till något annat 
anmält organ eller annars se till att den står 
till tillsynsmyndigheternas förfogande.

25 §

Återkallande av utseende av ett anmält or-
gan och upphörande av verksamheten

Om ett anmält organ inte längre uppfyller 
förutsättningarna för utseende eller inte iakt-
tar krav, begränsningar eller villkor enligt 
beslutet om utseende eller handlar i strid 
med bestämmelserna, ska Transport- och 
kommunikationsverket bestämma en tidsfrist 
inom vilken organet ska rätta till saken. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
begränsa eller återkalla utseendet om orga-
net inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid 
och bristen är allvarlig. Utseendet kan även 
återkallas för viss tid.

Transport- och kommunikationsverket ska 
informera Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna i Europeiska unionen om 
beslut att begränsa eller återkalla utseendet 
av ett anmält organ.

Om ett anmält organ upphör med sin verk-
samhet, ska det överföra dokumentationen 
av kontrollverksamheten till något annat 
anmält organ eller annars se till att den står 
till tillsynsmyndigheternas förfogande.

26 § 26 §
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Administrativa tvångsmedel

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett för-
bud eller åläggande som verket meddelat 
med stöd av denna lag med vite eller med 
hot om tvångsutförande eller avbrytande på 
det sätt som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart un-
derrätta Europeiska kommissionen och med-
lemsstaterna i Europeiska unionen om sina 
åtgärder.

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
förena ett förbud eller åläggande som verket 
meddelat med stöd av denna lag med vite el-
ler med hot om tvångsutförande eller avbry-
tande på det sätt som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart underrätta Europeiska kommiss-
ionen och medlemsstaterna i Europeiska un-
ionen om sina åtgärder.

28 §

Sökande av ändring i tillsynsmyndigheter-
nas beslut

Ändring i ett beslut att begränsa eller åter-
kalla utseende i fråga om anmälda organ får 
sökas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996).

När det gäller andra beslut som meddelats 
av Trafiksäkerhetsverket får omprövning 
begäras på det sätt som anges i förvaltnings-
lagen. Det beslut som meddelas med anled-
ning av begäran om omprövning får över-
klagas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen.

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut ska iakttas trots ändringssö-
kande, om inte den myndighet där ändrings 
sökts bestämmer något annat.

I ett beslut om föreläggande och utdö-
mande av vite samt om utsättande och verk-
ställande av hot om tvångsutförande eller 
hot om avbrytande får dock ändring sökas 
på det sätt som anges i viteslagen.

28 §

Sökande av ändring i tillsynsmyndigheter-
nas beslut

Ändring i ett beslut att begränsa eller åter-
kalla utseende i fråga om anmälda organ får 
sökas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden.

När det gäller andra beslut som meddelats 
av Transport- och kommunikationsverket får 
omprövning begäras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. Det beslut som meddelas 
med anledning av begäran om omprövning 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut ska iakttas trots ändringssö-
kande, om inte den myndighet där ändring 
sökts bestämmer något annat.

I ett beslut om föreläggande och utdö-
mande av vite samt om utsättande och verk-
ställande av hot om tvångsutförande eller 
hot om avbrytande får dock ändring sökas 
på det sätt som anges i viteslagen.

31 § 31 §
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Avgifter

Trafiksäkerhetsverket bestämmer en sådan 
avgift enligt självkostnadsvärdet som avses i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992) för kontroller, tillsynsåtgärder 
och certifikat enligt 11 § 1 och 2 mom., 12 
§, 13  § 3 mom. och 14 § 2 mom. i denna 
lag.

Avgifter

Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer en sådan avgift enligt självkost-
nadsvärdet som avses i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992) för kon-
troller, tillsynsåtgärder och certifikat enligt 
11 § 1 och 2 mom., 12 §, 13 § 3 mom. och 
14 § 2 mom. i denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

41.

Lag

om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 10, 12—14 och 16 § 
som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Giltighetstid för läkarintyg för fartygsperso-
nal

Ett läkarintyg om läkarundersökning av 
fartygspersonal gäller i två år från och med 
den dag det utfärdades. Ett läkarintyg som 
utfärdats för en person som är under 18 år 
gäller i ett år. Intyg om färgseende gäller i 
sex år.

Om giltighetstiden för ett läkarintyg för 
fartygspersonal går ut under resan ska läkar-
undersökning enligt 6 eller 7 § göras i första 
hamn som fartyget anlöper, dock senast tre 
månader efter det att intyget gått ut.

Av tvingande skäl kan Trafiksäkerhetsver-
ket utfärda ett tillfälligt tillstånd att arbeta 
utan giltigt läkarintyg, om intyget gått ut ny-

10 §

Giltighetstid för läkarintyg för fartygsperso-
nal

Ett läkarintyg om läkarundersökning av 
fartygspersonal gäller i två år från och med 
den dag det utfärdades. Ett läkarintyg som 
utfärdats för en person som är under 18 år 
gäller i ett år. Intyg om färgseende gäller i 
sex år.

Om giltighetstiden för ett läkarintyg för 
fartygspersonal går ut under resan ska läkar-
undersökning enligt 6 eller 7 § göras i första 
hamn som fartyget anlöper, dock senast tre 
månader efter det att intyget gått ut.

Av tvingande skäl kan Transport- och 
kommunikationsverket utfärda ett tillfälligt 
tillstånd att arbeta utan giltigt läkarintyg, om 
intyget gått ut nyligen. Tillståndet gäller 

RP 61/2018 rd



1243

ligen. Tillståndet gäller fram till nästa hamn 
där undersökning enligt 6 eller 7 § kan utfö-
ras, men högst i tre månader.

fram till nästa hamn där undersökning enligt 
6 eller 7 § kan utföras, men högst i tre må-
nader.

12 §

Uppgifter som ska lämnas om hälsotillstånd

Vid en läkarundersökning ska den som 
undersöks identifiera sig för läkaren och be-
kräfta bakgrundsuppgifterna om sitt hälso-
tillstånd (anamnes) med sin underskrift.

För att utföra de uppgifter som avses i 
denna lag har den undersökande läkaren, 
Arbetshälsoinstitutet och Trafiksäkerhets-
verket, med samtycke av den som under-
söks, rätt att avgiftsfritt få behövliga uppgif-
ter om hans eller hennes tidigare hälsotill-
stånd av läkare, sjukhus och inrättningar 
som tidigare har behandlat honom eller 
henne.

12 §

Uppgifter som ska lämnas om hälsotillstånd

Vid en läkarundersökning ska den som 
undersöks identifiera sig för läkaren och be-
kräfta bakgrundsuppgifterna om sitt hälso-
tillstånd (anamnes) med sin underskrift.

För att utföra de uppgifter som avses i 
denna lag har den undersökande läkaren, 
Arbetshälsoinstitutet och Transport- och 
kommunikationsverket, med samtycke av 
den som undersöks, rätt att avgiftsfritt få be-
hövliga uppgifter om hans eller hennes tidi-
gare hälsotillstånd av läkare, sjukhus och in-
rättningar som tidigare har behandlat honom 
eller henne.

13 §

Tillstånd till undantag

På ansökan kan Trafiksäkerhetsverket

1) av synnerligen vägande skäl tillåta att 
någon anställs på ett fartyg trots att han eller 
hon vid den första undersökningen inte har 
ansetts vara lämplig för arbetet,

2) av särskilda skäl tillåta att någon forts-
ätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller 
hon vid en förnyad undersökning inte har 
ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.

Trafiksäkerhetsverket ska begära utlåtande 
av Arbetshälsoinstitutet om sökandens häl-
sotillstånd innan verket avgör ett ärende som 
gäller tillstånd till undantag. Verket kan be-
vilja tillstånd till undantag för högst två år i 
sänder och vid behov förena tillståndet med 
begränsningar och villkor för giltighetstiden, 
trafikområdet eller arbetsuppgifterna. Ett 
tillstånd till undantag för färgseende kan 
dock beviljas för högst sex år i sänder.

Trafiksäkerhetsverkets beslut om tillstånd 
till undantag får överklagas genom besvär så 

13 §

Tillstånd till undantag

På ansökan kan Transport- och kommuni-
kationsverket

1) av synnerligen vägande skäl tillåta att 
någon anställs på ett fartyg trots att han eller 
hon vid den första undersökningen inte har 
ansetts vara lämplig för arbetet,

2) av särskilda skäl tillåta att någon forts-
ätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller 
hon vid en förnyad undersökning inte har 
ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.

Transport- och kommunikationsverket ska 
begära utlåtande av Arbetshälsoinstitutet om 
sökandens hälsotillstånd innan verket avgör 
ett ärende som gäller tillstånd till undantag. 
Verket kan bevilja tillstånd till undantag för 
högst två år i sänder och vid behov förena 
tillståndet med begränsningar och villkor för 
giltighetstiden, trafikområdet eller arbets-
uppgifterna. Ett tillstånd till undantag för 
färgseende kan dock beviljas för högst sex 
år i sänder.

Transport- och kommunikationsverkets 
beslut om tillstånd till undantag får överkla-
gas genom besvär så som föreskrivs i lagen 
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som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).

om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

14 §

Föreläggande om ny läkarundersökning

Trots att någon i den första undersökning-
en eller i en förnyad undersökning har an-
setts vara lämplig för arbete på fartyg eller 
har fått tillstånd till undantag enligt 13 §, 
kan Trafiksäkerhetsverket ålägga honom el-
ler henne att utan dröjsmål genomgå ny lä-
karundersökning, om det har kommit fram 
att han eller hon på grund av försämrad 
hälsa inte längre uppfyller de krav som före-
skrivs i 9 § 2 mom. eller kraven för tillstånd 
till undantag som har beviljats med stöd av 
13 §.

Trafiksäkerhetsverket ska genast under-
rätta personen i fråga och den verksamhets-
utövare som personen är anställd hos om det 
föreläggande som avses i 1 mom. Från och 
med den tidpunkt då personen har fått del av 
föreläggandet har han eller hon inte rätt att 
fortsätta arbeta på fartyget förrän hans eller 
hennes hälsotillstånd har konstaterats vara 
sådant att det medger arbete på fartyg.

Trafiksäkerhetsverkets i 1 mom. avsedda 
föreläggande får inte överklagas genom be-
svär.

14 §

Föreläggande om ny läkarundersökning

Trots att någon i den första undersökning-
en eller i en förnyad undersökning har an-
setts vara lämplig för arbete på fartyg eller 
har fått tillstånd till undantag enligt 13 §, 
kan Transport- och kommunikationsverket 
ålägga honom eller henne att utan dröjsmål 
genomgå ny läkarundersökning, om det har 
kommit fram att han eller hon på grund av 
försämrad hälsa inte längre uppfyller de 
krav som föreskrivs i 9 § 2 mom. eller kra-
ven för tillstånd till undantag som har bevil-
jats med stöd av 13 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
genast underrätta personen i fråga och den 
verksamhetsutövare som personen är an-
ställd hos om det föreläggande som avses i 1 
mom. Från och med den tidpunkt då perso-
nen har fått del av föreläggandet har han el-
ler hon inte rätt att fortsätta arbeta på farty-
get förrän hans eller hennes hälsotillstånd 
har konstaterats vara sådant att det medger 
arbete på fartyg.

Transport- och kommunikationsverkets i 1 
mom. avsedda föreläggande får inte över-
klagas genom besvär.

16 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket, hälso- och sjuk-
vårdsmyndigheterna och arbetarskyddsmyn-
digheterna ska utöva tillsyn över efterlevna-
den av denna lag.

16 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket,
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och ar-
betarskyddsmyndigheterna ska utöva tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

42.
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Lag

ändring om lagen av fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen om-
bord på fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på 
fartyg (395/2012) 3, 8, och 19 §, av dem 8 § sådan den lyder i lag ( / ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som be-
stäms i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om fartygs sjösäkerhet och 
den tillsyn som utövas av Trafiksäkerhets-
verket utfärdas särskilt.

3 §

Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som före-
skrivs i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om fartygs sjösäkerhet och 
den tillsyn som utövas av Transport- och 
kommunikationsverket utfärdas särskilt. 

8 §

Inspektioner och utlåtanden för sjöarbets-
certifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfär-
dande av ett i sjöarbetskonventionen avsett 
sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till Tra-
fiksäkerhetsverket om de frågor som nämns i 
bilaga A5–1 till konventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett 
utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord ut-
föra de inspektioner inom dess behörighet 
som avses i sjöarbetskonventionen och som 
behövs för att bevilja, hålla i kraft eller för-
nya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller 
ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt 
ansöka om ovannämnda inspektioner i god 
tid före inspektionstidpunkten. Arbetar-
skyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifika-
tet göra en tillbörlig anteckning om en mel-
lanliggande inspektion som utförts i syfte att 
hålla certifikatet i kraft. Om arbetarskydds-
myndigheten efter en förnyad inspektion 
som genomförts innan ett gällande sjöar-
betscertifikat upphör att gälla konstaterar att 
ett fartyg fortfarande uppfyller de krav som 
föreskrivits för beviljande ett sjöarbetscerti-

8 §

Inspektioner och utlåtanden för sjöarbets-
certifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfär-
dande av ett i sjöarbetskonventionen avsett 
sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till 
Transport- och kommunikationsverket om 
de frågor som nämns i bilaga A5–1 till kon-
ventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett 
utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord ut-
föra de inspektioner inom dess behörighet 
som avses i sjöarbetskonventionen och som 
behövs för att bevilja, hålla i kraft eller för-
nya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller 
ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt 
ansöka om ovannämnda inspektioner i god 
tid före inspektionstidpunkten. Arbetar-
skyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifika-
tet göra en tillbörlig anteckning om en mel-
lanliggande inspektion som utförts i syfte att 
hålla certifikatet i kraft. Om arbetarskydds-
myndigheten efter en förnyad inspektion 
som genomförts innan ett gällande sjöar-
betscertifikat upphör att gälla konstaterar att 
ett fartyg fortfarande uppfyller de krav som 
föreskrivits för beviljande ett sjöarbetscerti-
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fikat, men ett nytt certifikat inte genast kan 
utfärdas för fartyget eller göras tillgängligt 
ombord innan giltighetstiden löper ut, kan
arbetarskyddsmyndigheten förlänga certifi-
katets giltighetstid med högst fem månader.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlå-
tande till Trafiksäkerhetsverket för utfär-
dande av ett interimistiskt certifikat. Utlå-
tandet ska ges utan dröjsmål. En förutsätt-
ning för att utlåtande ska ges är att redaren 
har visat för arbetarskyddsmyndigheten att 
kraven i sjöarbetskonventionen iakttas och 
att arbetarskyddsmyndigheten har inspekte-
rat fartyget. En inspektion ombord på farty-
get behöver inte göras om den bedöms vara 
onödig.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och 
om förutsättningarna för beviljande av såd-
ana finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs 
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009).

Närmare bestämmelser om inledande av 
inspektioner, när och hur de ska utföras och 
om anteckning om inspektioner i sjöarbets-
certifikatet får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

fikat, men ett nytt certifikat inte genast kan 
utfärdas för fartyget eller göras tillgängligt 
ombord innan giltighetstiden löper ut, kan 
arbetarskyddsmyndigheten förlänga certifi-
katets giltighetstid med högst fem månader.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlå-
tande till Transport- och kommunikations-
verket för utfärdande av ett interimistiskt 
certifikat. Utlåtandet ska ges utan dröjsmål. 
En förutsättning för att utlåtande ska ges är 
att redaren har visat för arbetarskyddsmyn-
digheten att kraven i sjöarbetskonventionen 
iakttas och att arbetarskyddsmyndigheten 
har inspekterat fartyget. En inspektion om-
bord på fartyget behöver inte göras om den 
bedöms vara onödig.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och 
om förutsättningarna för beviljande av såd-
ana finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs 
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009).
Närmare bestämmelser om inledande av in-
spektioner, när och hur de ska utföras och 
om anteckning om inspektioner i sjöarbets-
certifikatet får utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

19 §

Samarbete och handräckning

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket ska på begäran ge varandra 
handräckning vid tillsynen över att de be-
stämmelser som gäller fartyg iakttas. Arbe-
tarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhets-
verket har trots sekretessbestämmelserna rätt 
att få sådan information av varandra som är 
nödvändig för tillsynen över fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket utför vid behov gemensamma 
inspektioner som hänför sig till beviljandet 
av sjöarbetscertifikat eller till tillsynen över 
utländska fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket ska vid behov informera 
varandra om sådana försummelser eller 
missförhållanden som de har iakttagit i sam-
band med sin tillsyn men som hör till de 
frågor som den andra myndigheten ska ut-

19 §

Samarbete och handräckning

Arbetarskyddsmyndigheten och Trans-
port- och kommunikationsverket ska på be-
gäran ge varandra handräckning vid tillsy-
nen över att de bestämmelser som gäller far-
tyg iakttas. Arbetarskyddsmyndigheten och 
Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att få så-
dan information av varandra som är nöd-
vändig för tillsynen över fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trans-
port- och kommunikationsverket utför vid 
behov gemensamma inspektioner som hän-
för sig till beviljandet av sjöarbetscertifikat 
eller till tillsynen över utländska fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Trans-
port- och kommunikationsverket ska vid be-
hov informera varandra om sådana försum-
melser eller missförhållanden som de har 
iakttagit i samband med sin tillsyn men som 
hör till de frågor som den andra myndighet-
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öva tillsyn över. När Trafiksäkerhetsverket
har meddelat arbetarskyddsmyndigheten om 
behovet av en inspektion av arbets- eller bo-
stadsutrymmena på ett utländskt fartyg, ska 
arbetarskyddsmyndigheten agera utan 
dröjsmål, om inte något annat följer av 
meddelandet.

en ska utöva tillsyn över. När Transport-
och kommunikationsverket har meddelat ar-
betarskyddsmyndigheten om behovet av en 
inspektion av arbets- eller bostadsutrym-
mena på ett utländskt fartyg, ska arbetar-
skyddsmyndigheten agera utan dröjsmål, om 
inte något annat följer av meddelandet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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43.

Lag

om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2, 4—6, 

6 a, 7, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 14, 23, 26, 26 a, 26 c, 27, 28, 30, 31, 32, 32 a, 33, 34, 40 och 41 §,
av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013, 878/2014 och ( / ), 12 och 40 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lag ( / ), 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 
och ( / ), 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 95/2013 och ( / ), 6, 6 a, 13 a, 13 b, 14 
och 32 a § sådana de lyder i lag ( / ), 7, 13 och 26 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
95/2013, 11 § sådan den lyder i lagarna 95/2013 och ( / ), 28 § sådan den lyder delvis ändrad i 
lag 878/2014, 32 § sådan den lyder i lag ( / ), 33 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ) samt 
41 § sådan den lyder i lag 878/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte 
ändringar,

2) STCW-konventionen 1978 års internat-
ionella konvention angående normer för sjö-
folks utbildning, certifiering och vakthåll-
ning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

3) direktivet om minimikrav på utbildning 
för sjöfolk Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/106/EG om minimikrav på ut-
bildning för sjöfolk,

4) IMO Internationella sjöfartsorganisat-
ionen (International Maritime Organization) 
som sorterar under Förenta nationerna,

5) ISM-koden IMO:s internationella orga-
nisationsregler för säker drift av fartyg och 
för förhindrande av förorening, som utgör 
bilaga till ISM-förordningen,

6) sjöarbetskonventionen konventionen 
om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 
52/2013),

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den av-
ses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte 
ändringar,

2) STCW-konventionen 1978 års internat-
ionella konvention angående normer för sjö-
folks utbildning, certifiering och vakthåll-
ning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

3) direktivet om minimikrav på utbildning 
för sjöfolk Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/106/EG om minimikrav på ut-
bildning för sjöfolk,

4) IMO Internationella sjöfartsorganisat-
ionen (International Maritime Organization) 
som sorterar under Förenta nationerna,

5) ISM-koden IMO:s internationella orga-
nisationsregler för säker drift av fartyg och 
för förhindrande av förorening som ingår 
som bilaga till ISM-förordningen,

6) sjöarbetskonventionen konventionen 
om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 
52/2013),
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7) fartyg färdmedel och anordningar som 
har kontakt med vattnet och är avsedda för 
färd på vatten,

8) fartygspersonal alla som arbetar om-
bord på ett fartyg,

9) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt 
har hand om frågor med anknytning till far-
tygets fartygssäkerhet,

10) passagerare alla personer med undan-
tag av fartygets befälhavare och besätt-
ningsmedlemmarna eller andra personer 
som i någon egenskap är anställda eller sys-
selsatta ombord på ett fartyg för det farty-
gets behov eller barn under ett år,

11) fartygs längd 96 procent av hela läng-
den i vattenlinjen på 85 procent av minsta 
malldjupet, mätt från kölens överkant, eller 
längden från förstävens förkant till roder-
hjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, 
om detta mått är större; för fartyg konstrue-
rade med styrlastighet ska längden mätas i 
en vattenlinje som är parallell med kon-
struktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med 
en längd under 12 meter är längden dock 
lika med fartygets största längd,

12) bruttodräktighet den i fartygets mät-
brev angivna bruttodräktighet som har fast-
ställts enligt formeln i bilaga I till 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention 
(FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en 
fast kombination som består av skjutbogse-
rare och pråm är den sammanlagda brutto-
dräktigheten för dessa,

13) fritidsbåt varje vattenskoter oavsett 
längd och varje båt avsedd för sport- och fri-
tidsändamål, oavsett typ eller framdriv-
ningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5—
24 meter, mätt enligt tillämpliga harmonise-
rade standarder; med fritidsbåt avses inte ett 
bemannat fartyg som hyrs ut,

14) nöjesfartyg varje fartyg avsett för 
sport- och fritidsändamål vars skrovlängd är 
över 24 meter, mätt enligt tillämpliga har-
moniserade standarder, och vars bruttodräk-
tighet är under 500,

15) vajerfärja färjor som rör sig styrda av 
en lina eller någon annan av Trafiksäker-

7) fartyg färdmedel och anordningar som 
har kontakt med vattnet och är avsedda för 
färd på vatten,

8) fartygspersonal alla som arbetar om-
bord på ett fartyg,

9) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget och som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jäm-
ställs med redaren en sådan person som en-
ligt avtal eller på något annat sätt faktiskt 
har hand om frågor med anknytning till far-
tygets fartygssäkerhet,

10) passagerare alla personer med undan-
tag av fartygets befälhavare och besätt-
ningsmedlemmarna eller andra personer 
som i någon egenskap är anställda eller sys-
selsatta ombord på ett fartyg för det farty-
gets behov eller barn under ett år,

11) fartygs längd 96 procent av hela läng-
den i vattenlinjen på 85 procent av minsta 
malldjupet, mätt från kölens överkant, eller 
längden från förstävens förkant till roder-
hjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, 
om detta mått är större; för fartyg konstrue-
rade med styrlastighet ska längden mätas i 
en vattenlinje som är parallell med kon-
struktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med 
en längd under 12 meter är längden dock 
lika med fartygets största längd,

12) bruttodräktighet den i fartygets mät-
brev angivna bruttodräktighet som har fast-
ställts enligt formeln i bilaga I till 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention 
(FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en 
fast kombination som består av skjutbogse-
rare och pråm är den sammanlagda brutto-
dräktigheten för dessa,

13) fritidsbåt varje vattenskoter oavsett 
längd och varje båt avsedd för sport- och fri-
tidsändamål, oavsett typ eller framdriv-
ningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5—
24 meter, mätt enligt tillämpliga harmonise-
rade standarder; med fritidsbåt avses inte ett 
bemannat fartyg som hyrs ut,

14) nöjesfartyg varje fartyg avsett för 
sport- och fritidsändamål vars skrovlängd är 
över 24 meter, mätt enligt tillämpliga har-
moniserade standarder, och vars bruttodräk-
tighet är under 500,

15) vajerfärja färjor som rör sig styrda av 
en lina eller någon annan av Transport- och 
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hetsverket godkänd ersättande anordning,

16) hyresbåt fartyg som omfattas av till-
lämpningsområdet för lagen om säkerhet 
och
utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 
och
som hyrs ut för fritidsbruk bemannade och
som i annan än reguljär trafik medför högst
tolv passagerare; dock inte en segelbåt med
ett skrov vars längd enligt tillverkarens upp-
gift är under 5,5 meter, en båt med motor 
vars effekt enligt motortillverkarens uppgift 
är under 15 kilowatt, en vattenskoter och 
inte heller en roddbåt,

17) fiskefartyg fartyg som är utrustade el-
ler används för att fånga fisk eller andra i 
vatten levande naturresurser i kommersiellt 
syfte,

18) passagerarfartyg ett fartyg som med-
för fler än tolv passagerare,

19) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som 
medför fler än tolv passagerare och som har 
ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av sär-
skild kategori enligt definitionen i regel II-
2/A/2 i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2009/45/EG) om säkerhets-
bestämmelser och säkerhetsnormer för pas-
sagerarfartyg,

20) pråm fartyg som saknar eget fram-
drivningsmaskineri,

21) lastfartyg andra än i 13—20 punkten 
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 
meter,

22) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har 
byggts eller lämpar sig huvudsakligen för 
transport av flytande last i bulk,

23) reguljär trafik trafik enligt på förhand 
fastställda tidtabeller eller rutter,

24) internationell fart trafik mellan ut-
ländska hamnar eller mellan Finland och ut-
ländska hamnar; den internationella farten 
delas in i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området 
för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska 
viken och Bottniska viken med latitudparal-
lellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig 
bredd, som gräns mellan Danmark och Sve-
rige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för 
östersjötrafik på Nordsjön och därmed för-
bundna vatten, dock inte längre bort än 12° 

kommunikationsverket godkänd ersättande 
anordning,

16) hyresbåt fartyg som omfattas av till-
lämpningsområdet för lagen om säkerhet 
och utsläppskrav för fritidsbåtar 
(1712/2015) och som hyrs ut för fritidsbruk 
bemannade och som i annan än reguljär tra-
fik medför högst tolv passagerare; dock inte 
en segelbåt med ett skrov vars längd enligt 
tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en 
båt med motor vars effekt enligt motortill-
verkarens uppgift är under 15 kilowatt, en 
vattenskoter och inte heller en roddbåt,

17) fiskefartyg fartyg som är utrustade el-
ler används för att fånga fisk eller andra i 
vatten levande naturresurser i kommersiellt 
syfte,

18) passagerarfartyg ett fartyg som med-
för fler än tolv passagerare,

19) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som 
medför fler än tolv passagerare och som har 
ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av sär-
skild kategori enligt definitionen i regel II-
2/A/2 i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2009/45/EG) om säkerhets-
bestämmelser och säkerhetsnormer för pas-
sagerarfartyg,

20) pråm fartyg som saknar eget fram-
drivningsmaskineri,

21) lastfartyg andra än i 13—20 punkten 
avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 
meter,

22) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har 
byggts eller lämpar sig huvudsakligen för 
transport av flytande last i bulk,

23) reguljär trafik trafik enligt på förhand 
fastställda tidtabeller eller rutter,

24) internationell fart trafik mellan ut-
ländska hamnar eller mellan Finland och ut-
ländska hamnar; den internationella farten 
delas in i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området 
för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska 
viken och Bottniska viken med latitudparal-
lellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig 
bredd, som gräns mellan Danmark och Sve-
rige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för 
östersjötrafik på Nordsjön och därmed för-
bundna vatten, dock inte längre bort än 12° 
västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd 
i söder eller 64° nordlig bredd i norr,
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västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd 
i söder eller 64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området 
för närtrafik, dock inte i västligare än 12° 
västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd 
eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för 
närtrafik och utanför området för europatra-
fik.

25) inrikes fart trafik mellan finska ham-
nar; med inrikes fart jämställs fart via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden till Viborg samt fart mellan Vi-
hrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i 
tre fartområden som följer:

a) fartområdeI omfattar åar, älvar, kanaler, 
hamnar, sjöar samt sådana områden i den 
inre skärgården som inte direkt är utsatta för 
sjögång från öppna havet och dessutom 
korta oskyddade farledsavsnitt i den inre 
skärgården,

b) fartområdeII omfattar den yttre skär-
gården och sådana skärgårdsområden som är 
direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområdeIII omfattar öppna havsom-
råden i inrikes fart,

27) fångstområdeI sjöarna samt den inre 
och yttre skärgården fram till den yttre grän-
sen av Finlands inre territorialvatten, fångst-
område II havsområdena i Finska viken, 
norra Östersjön och Bottniska viken norr om 
breddgraden 59°00’ nordlig bredd, och 
fångstområde III de övriga havsområdena i 
Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går 
mellan Danmark och Sverige vid Skagens 
breddgrad 57°44,8’ nordlig bredd,

28) utbildning examina eller examensdelar
som krävs för utfärdande eller förnyande av
behörighetsbrev, certifikat över specialbehö-
righet eller kompetensbevis som nämns i la-
gen om transportservice (320/2017) eller i 
sådana bestämmelser om sjöfart som utfär-
dats med stöd av den, och om vilka det före-
skrivs i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller 
med stöd av den eller i lagen om yrkesut-
bildning
(531/2017) eller med stöd av den, eller om 

vilka det bestäms i föreskrifter som medde-
lats med stöd av de lagarna, samt annan ut-
bildning som Trafiksäkerhetsverket av sär-
skilda skäl har godkänt med stöd av lagen 
om transportservice,

c) europatrafik är trafik utanför området 
för närtrafik, dock inte västligare än 12° 
västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd 
eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för 
närtrafik och utanför området för europatra-
fik.

25) inrikes fart trafik mellan finska ham-
nar; med inrikes fart jämställs fart via Saima 
kanal och därtill direkt anslutna ryska vat-
tenområden till Viborg samt fart mellan Vi-
hrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i 
tre fartområden som följer:

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kana-
ler, hamnar, sjöar samt sådana områden i 
den inre skärgården som inte direkt är ut-
satta för sjögång från öppna havet och dess-
utom korta oskyddade farledsavsnitt i den 
inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skär-
gården och sådana skärgårdsområden som är 
direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsom-
råden i inrikes fart,

27) fångstområde I sjöarna samt den inre 
och yttre skärgården fram till den yttre grän-
sen av Finlands inre territorialvatten, fångst-
område II havsområdena i Finska viken, 
norra Östersjön och Bottniska viken norr om 
breddgraden 59°00′ nordlig bredd, och 
fångstområde III de övriga havsområdena i 
Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går 
mellan Danmark och Sverige vid Skagens 
breddgrad 57°44,8′ nordlig bredd,

28) utbildning examina eller examensdelar
som krävs för utfärdande eller förnyande av
behörighetsbrev, certifikat över specialbehö-
righet eller kompetensbevis som nämns i la-
gen om transportservice (320/2017) eller i 
sådana bestämmelser om sjöfart som utfär-
dats med stöd av den, och om vilka det före-
skrivs i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller 
med stöd av den eller i lagen om yrkesut-
bildning

(531/2017) eller med stöd av den, eller 
om vilka det bestäms i föreskrifter som 
meddelats med stöd av de lagarna, samt an-
nan utbildning som Transport- och kommu-
nikationsverket av särskilda skäl har god-
känt med stöd av lagen om transportservice,

29) företag fartygets ägare eller en annan 
organisation eller person, till exempel reda-
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29) företag fartygets ägare eller en annan 
organisation eller person, till exempel reda-
ren eller den som hyr fartyget utan besätt-
ning, som har övertagit fartygsägarens an-
svar för fartygets drift och som därvid gått 
med på att överta de skyldigheter och det 
ansvar som ISM-koden föreskriver,

30) sjötjänst tjänstgöring inom besättning-
en eller handledd praktik på andra fartyg än 
fritidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar eller 
vajerfärjor som inte är fritt styrbara; som 
sjötjänst kan också betraktas tjänstgöring på 
sådana fartyg i fritidsbruk vars bruttodräk-
tighet är minst 500 i sådana uppgifter för 
vilka det krävs behörighetsbrev enligt 
STCW-konventionen; när den sjötjänst som 
krävs för erhållande av behörighetsbrev be-
stäms ska en tidsperiod av 30 dagar ombord 
på ett fartyg anses motsvara en månad.

ren eller den som hyr fartyget utan besätt-
ning, som har övertagit fartygsägarens an-
svar för fartygets drift och som därvid gått 
med på att överta de skyldigheter och det 
ansvar som ISM-koden föreskriver, 

30) sjötjänst tjänstgöring inom besättning-
en eller handledd praktik på andra fartyg än 
fritidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar eller 
vägfärjor som inte är fritt styrbara; som sjö-
tjänst kan också betraktas tjänstgöring på 
sådana fartyg i fritidsbruk vars bruttodräk-
tighet är minst 500 i sådana uppgifter för 
vilka det krävs behörighetsbrev enligt 
STCW-konventionen, när den sjötjänst som
krävs för erhållande av behörighetsbrev be-
stäms ska en tidsperiod av 30 dagar ombord 
på ett fartyg anses motsvara en månad.

4 §

Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
på finska fartyg och fartygspersonal som ar-
betar ombord på finska fartyg samt på finska 
fartygs redare.

Detta kapitel tillämpas på finska fiskefar-
tyg med en längd av minst 10 meter. Inom 
fartområde I i inrikes fart tillämpas detta ka-
pitel dock endast på fiskefartyg med en 
längd av minst 12 meter.

Detta kapitel tillämpas dock inte på
1) försvarsmaktens eller gränsbevaknings-

väsendets fartyg som inte i regel används i 
allmän trafik för transport av passagerare el-
ler gods,

2) fritidsbåtar,
3) vägfärjor,
4) fartyg med en längd av högst 10 meter 

vilka används inom industrianläggningars 
klart åtskilda uppdämningsbassänger,

5) fartyg med en längd av högst 10 meter 
vilka inte används i allmän trafik för trans-
port av passagerare, för reguljär transport av 
last eller för bogsering, utom när det gäller 
hyresbåtar som hyrs ut med besättning,

6) fartyg som används för sådan frivillig 
sjöräddning som inte är kommersiell verk-
samhet om besättningen utbildats för efter-
spanings- och räddningsuppdrag inom sjö-

4 §

Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
på finska fartyg och fartygspersonal som ar-
betar ombord på finska fartyg samt på finska 
fartygs redare.

Detta kapitel tillämpas på finska fiskefar-
tyg med en längd av minst 10 meter. Inom 
fartområde I i inrikes fart tillämpas detta ka-
pitel dock endast på fiskefartyg med en 
längd av minst 12 meter. 

Detta kapitel tillämpas dock inte på
1) Försvarsmaktens eller Gränsbevak-

ningsväsendets fartyg som inte i regel an-
vänds i allmän trafik för transport av passa-
gerare eller gods,

2) fritidsbåtar,
3) vägfärjor,
4) fartyg med en längd av högst 10 meter 

vilka används inom industrianläggningars 
klart åtskilda uppdämningsbassänger,

5) fartyg med en längd av högst 10 meter 
vilka inte används i allmän trafik för trans-
port av passagerare, för reguljär transport av 
last eller för bogsering, utom när det gäller 
hyresbåtar som hyrs ut med besättning,

6) fartyg som används för sådan frivillig 
sjöräddning som inte är kommersiell verk-
samhet om besättningen utbildats för efter-
spanings- och räddningsuppdrag inom sjö-
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räddningstjänsten.
7) pråmar och mudderverk som saknar 

eget framdrivningsmaskineri.

räddningstjänsten,
7) pråmar och mudderverk som saknar 

eget framdrivningsmaskineri.

5 §

Betryggande bemanning

Ett fartyg ska bemannas så att inte farty-
get, fartygspersonalen, passagerarna, lasten, 
annan egendom eller miljön onödigtvis ut-
sätts för risker.

Fartygspersonalen ska i fråga om antal och 
behörighet vara sådan att arbetsuppgifter 
som hänför sig till vakthållning, säkerheten 
och sjöfartsskyddet samt till förhindrande av 
miljöförorening ombord på fartyget kan skö-
tas.

Fartyg där fartygspersonalen bor eller äter 
ska ha tillräcklig ekonomipersonal som har 
den yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om bemanningen av fritidsbåtar, 
hyresbåtar och fartyg i inrikes fart.

5 §

Betryggande bemanning

Ett fartyg ska bemannas så att inte farty-
get, fartygspersonalen, passagerarna, lasten, 
annan egendom eller miljön onödigtvis ut-
sätts för risker.

Fartygspersonalen ska i fråga om antal och 
behörighet vara sådan att arbetsuppgifter 
som hänför sig till vakthållning, säkerheten 
och sjöfartsskyddet samt till förhindrande av 
miljöförorening ombord på fartyget kan skö-
tas.

Fartyg där fartygspersonalen bor eller äter 
ska ha tillräcklig ekonomipersonal som har
den yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om beman-
ningen av fritidsbåtar, hyresbåtar och fartyg 
i inrikes fart.

6 §

Fastställande av bemanningen och beman-
ningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas 
innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller 
tas i bruk som finskt fiskefartyg, om inte 
något annat föreskrivs nedan. För hyresbåtar 
och nöjesfartyg i inrikesfart fastställs det 
inte någon bemanning.

Fartygets redare ska hos Trafiksäkerhets-
verket skriftligen ansöka om fastställande av 
bemanningen i god tid innan fartyget sätts i 
trafik eller tas i bruk som fiskefartyg. Sö-
kanden ska tillsammans med sin ansökan 
sända in alla uppgifter som behövs för fast-
ställandet av bemanningen samt ett förslag 
till bemanning av fartyget.

När fartygets första bemanning fastställs 
och när det görs väsentliga ändringar i be-
manningen, fastställs bemanningen för en 
prövotid. Då ska Trafiksäkerhetsverket i 
fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg 
och hyresbåtar begära utlåtande av arbetar-

6 §

Fastställande av bemanningen och beman-
ningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas 
innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller 
tas i bruk som finskt fiskefartyg, om inte 
något annat föreskrivs nedan. För hyresbåtar 
och nöjesfartyg i inrikesfart fastställs det 
inte någon bemanning.

Fartygets redare ska hos Transport- och 
kommunikationsverket skriftligen ansöka om 
fastställande av bemanningen i god tid innan 
fartyget sätts i trafik eller tas i bruk som fis-
kefartyg. Sökanden ska tillsammans med sin 
ansökan sända in alla uppgifter som behövs 
för fastställandet av bemanningen samt ett 
förslag till bemanning av fartyget.

När fartygets första bemanning fastställs 
och när det görs väsentliga ändringar i be-
manningen, fastställs bemanningen för en 
prövotid. Då ska Transport- och kommuni-
kationsverket i fråga om andra än fiskefar-
tyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlå-
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skyddsmyndigheten och vederbörande ar-
betsmarknadsorganisationer inom sjöfarten 
om ansökan om fastställande av bemanning-
en.

Trafiksäkerhetsverket fastställer fartygets 
bemanning och utfärdar ett bemanningscer-
tifikat, av vilket framgår fartygets minimi-
bemanning samt fartygspersonalens sam-
mansättning och de uppgiftsrelaterade behö-
righetsvillkoren på olika fartområden eller 
fångstområden. Bemanningscertifikatet gäl-
ler för viss tid eller tills vidare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de omständighet-
er som ska läggas fram i ansökan om fast-
ställande av bemanningen och om beman-
ningscertifikatets giltighetstid.

Bemanningscertifikatet ska finnas i origi-
nal ombord på fartyget och som kopia hos 
redaren.

tande av arbetarskyddsmyndigheten och ve-
derbörande arbetsmarknadsorganisationer 
inom sjöfarten om ansökan om fastställande 
av bemanningen.

Transport- och kommunikationsverket
fastställer fartygets bemanning och utfärdar 
ett bemanningscertifikat, av vilket framgår 
fartygets minimibemanning samt fartygsper-
sonalens sammansättning och de uppgiftsre-
laterade behörighetsvillkoren på olika fart-
områden eller fångstområden. Bemannings-
certifikatet gäller för viss tid eller tills vi-
dare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de omständighet-
er som ska läggas fram i ansökan om fast-
ställande av bemanningen och om beman-
ningscertifikatets giltighetstid.

Bemanningscertifikatet ska finnas i origi-
nal ombord på fartyget och som kopia hos 
redaren.

6 a §

Bemanning av fartyg med en bruttodräktig-
het under 500 som används inom fartområ-

dena I och II i inrikesfart

Med undantag av tankfartyg fastställs det 
inte någon bemanning enligt 6 § och utfär-
das inte heller något bemanningscertifikat 
för fartyg vars bruttodräktighet är under 500 
och som går i trafik inom fartområdena I 
och II i inrikesfart. På ansökan av redaren 
fastställer Trafiksäkerhetsverket dock be-
manningen och utfärdar ett bemanningscer-
tifikat i enlighet med 6 §.

Närmare bestämmelser om en i 5 § avsedd 
betryggande minimibemanningen av fartyg 
som går i trafik inom fartområdena I och II i 
inrikesfart och anknytande behörighetskrav 
utfärdas genom förordning av statsrådet med 
beaktande av resornas längd, fartygstyp, far-
tygets storlek, passagerarantal, körtid per 
dygn samt övriga arrangemang.

6 a §

Bemanning av fartyg med en bruttodräktig-
het under 500 som används inom fartområ-

dena I och II i inrikesfart

Med undantag av tankfartyg fastställs det 
inte någon bemanning enligt 6 § och utfär-
das inte heller något bemanningscertifikat 
för fartyg vars bruttodräktighet är under 500 
och som går i trafik inom fartområdena I 
och II i inrikesfart. På ansökan av redaren 
fastställer Transport- och kommunikations-
verket dock bemanningen och utfärdar ett 
bemanningscertifikat i enlighet med 6 §.

Närmare bestämmelser om en i 5 § avsedd 
betryggande minimibemanningen av fartyg 
som går i trafik inom fartområdena I och II i 
inrikesfart och anknytande behörighetskrav 
utfärdas genom förordning av statsrådet med 
beaktande av resornas längd, fartygstyp, far-
tygets storlek, passagerarantal, körtid per 
dygn samt övriga arrangemang.

7 §

Omständigheter som ska beaktas när be-

7 §

Omständigheter som ska beaktas när be-
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manningscertifikat utfärdas

När Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett be-
manningscertifikat ska det ta hänsyn till be-
tryggande vakthållning och i anslutning till 
detta bestämmelserna om arbets- och viloti-
der i sjöarbetstidslagen och lagen om arbets-
tiden på fartyg i inrikesfart, fartygets storlek 
och typ, laster som ska fraktas med fartyget, 
fartygets maskineffekt och maskineriets 
automationsgrad, den allmänna standarden 
på fartygets utrustning, servicen och under-
hållet, fartområdet och fångstområdet, anta-
let passagerare, kosthåll och renhållning 
samt den utbildning som ges ombord.

Vid beviljande av bemanningscertifikat 
ska Trafiksäkerhetsverket, utöver det som 
föreskrivs i 1 mom., beakta bestämmelserna 
i sjöarbetskonventionen.

Bemanningen ska vara tillräckligt stor för 
att fartygets räddnings- och brandbekämp-
ningsutrustning och övriga säkerhetsutrust-
ning ska kunna hanteras och för att de upp-
gifter som föreskrivs i fartygets mönstrings-
lista, sjöfartsskyddsuppgifterna och de upp-
gifter som hänför sig till förhindrande av 
miljöförorening ska kunna skötas.

I enlighet med sjöarbetskonventionen ska 
det finnas en legitimerad läkare ombord på 
ett fartyg som medför minst 100 personer i 
internationell fart på en resa som varar 
längre än tre dagar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de omständighet-
er som ska beaktas när bemanningscertifikat 
utfärdas.

manningscertifikat utfärdas

När Transport- och kommunikationsverket
utfärdar ett bemanningscertifikat ska det ta 
hänsyn till betryggande vakthållning och i 
anslutning till detta bestämmelserna om ar-
bets- och vilotider i sjöarbetstidslagen och 
lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 
fartygets storlek och typ, laster som ska 
fraktas med fartyget, fartygets maskineffekt 
och maskineriets automationsgrad, den all-
männa standarden på fartygets utrustning, 
servicen och underhållet, fartområdet och 
fångstområdet, antalet passagerare, kosthåll 
och renhållning samt den utbildning som ges 
ombord.

Vid beviljande av bemanningscertifikat 
ska Transport- och kommunikationsverket, 
utöver det som föreskrivs i 1 mom., beakta 
bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

Bemanningen ska vara tillräckligt stor för 
att fartygets räddnings- och brandbekämp-
ningsutrustning och övriga säkerhetsutrust-
ning ska kunna hanteras och för att de upp-
gifter som föreskrivs i fartygets mönstrings-
lista, sjöfartsskyddsuppgifterna och de upp-
gifter som hänför sig till förhindrande av 
miljöförorening ska kunna skötas.

I enlighet med sjöarbetskonventionen ska 
det finnas en legitimerad läkare ombord på 
ett fartyg som medför minst 100 personer i 
internationell fart på en resa som varar 
längre än tre dagar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de omständighet-
er som ska beaktas när bemanningscertifikat 
utfärdas.

8 §

Förhandsutlåtande om bemanningen

8 §

Förhandsutlåtande om bemanningen
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Fartygets redare, ett fiskefartygs blivande 
ägare eller innehavare eller vederbörande 
riksomfattande arbetsmarknadsorganisation 
inom sjöfarten kan skriftligen begära att 
Trafiksäkerhetsverket avger ett förhandsut-
låtande om bemanningen.

I ansökan om förhandsutlåtande ska ingå 
samma uppgifter som i ansökan om faststäl-
lande av bemanningen och läggas fram ett 
förslag till bemanning av fartyget. I ansökan 
ska anges i vilken fråga förhandsutlåtande 
söks.

Innan förhandsutlåtande avges ska Trafik-
säkerhetsverket i fråga om andra än fiskefar-
tyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlå-
tandet av arbetarskyddsmyndigheten och 
vederbörande arbetsmarknadsorganisationer 
inom sjöfarten om ansökan om förhandsut-
låtande.

Trafiksäkerhetsverket ska iaktta förhands-
utlåtandet när det fastställer bemanningen av 
fartyget, om de omständigheter som ligger 
till grund för ansökan har kvarstått oföränd-
rade.

Fartygets redare, ett fiskefartygs blivande 
ägare eller innehavare eller vederbörande 
riksomfattande arbetsmarknadsorganisation 
inom sjöfarten kan skriftligen begära att 
Transport- och kommunikationsverket avger 
ett förhandsutlåtande om bemanningen.

I ansökan om förhandsutlåtande ska ingå 
samma uppgifter som i ansökan om faststäl-
lande av bemanningen och läggas fram ett 
förslag till bemanning av fartyget. I ansökan 
ska anges i vilken fråga förhandsutlåtande 
söks.

Innan förhandsutlåtande avges ska Trans-
port- och kommunikationsverket i fråga om 
andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyres-
båtar begära utlåtandet av arbetarskydds-
myndigheten och vederbörande arbetsmark-
nadsorganisationer inom sjöfarten om ansö-
kan om förhandsutlåtande.

Transport- och kommunikationsverket ska 
iaktta förhandsutlåtandet när det fastställer 
bemanningen av fartyget, om de omständig-
heter som ligger till grund för ansökan har 
kvarstått oförändrade.

11 §

Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, an-
vändning, fartområden eller fångstområden 
eller uppgifterna om redaren eller fartyget 
ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om detta 
och vid behov ansöka om ett nytt beman-
ningscertifikat för fartyget.

En redare, riksomfattande arbetsmark-
nadsorganisation inom sjöfarten eller arbe-
tarskyddsmyndighet som är missnöjd med 
den bemanning som fastställts för ett fartyg, 
får i andra fall än de som avses i 1 mom. an-
söka om ändring av bemanningen hos Tra-
fiksäkerhetsverket. Ändring kan sökas i 
samband med att ett bemanningscertifikat 
som utfärdats för fartyget viss tid förnyas 
för första gången eller fastställs till att gälla 
för viss tid eller tills vidare eller, om det är 
fråga om ett fartyg vars årliga användnings-
tid är kortare än sex månader, efter en full 
seglationssäsong. Sökanden ska i sin ansö-
kan lägga fram de faktorer på basis av vilka 

11 §

Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, an-
vändning, fartområden eller fångstområden 
eller uppgifterna om redaren eller fartyget 
ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket om detta och vid behov ansöka om ett 
nytt bemanningscertifikat för fartyget.

En redare, riksomfattande arbetsmark-
nadsorganisation inom sjöfarten eller arbe-
tarskyddsmyndighet som är missnöjd med 
den bemanning som fastställts för ett fartyg, 
får i andra fall än de som avses i 1 mom. an-
söka om ändring av bemanningen hos
Transport- och kommunikationsverket. Änd-
ring kan sökas i samband med att ett be-
manningscertifikat som utfärdats för fartyget 
viss tid förnyas för första gången eller fast-
ställs till att gälla för viss tid eller tills vidare 
eller, om det är fråga om ett fartyg vars år-
liga användningstid är kortare än sex måna-
der, efter en full seglationssäsong. Sökanden 
ska i sin ansökan lägga fram de faktorer på 
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sökanden anser att bemanningen borde änd-
ras. Trafiksäkerhetsverket ska begära utlå-
tande om ansökan av arbetarskyddsmyndig-
heten, de riksomfattande arbetsmarknadsor-
ganisationerna inom sjöfarten och fartygets 
redare.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna 
om fartygspersonalens vilotider ombord, ska 
Trafiksäkerhetsverket på begäran av arbetar-
skyddsmyndigheten ta fartygets minimibe-
manning under omprövning.

Vid behov fastställer Trafiksäkerhetsver-
ket en ny bemanning för fartyget enligt 6 § 
och utfärdar ett nytt bemanningscertifikat.

basis av vilka sökanden anser att beman-
ningen borde ändras. Transport- och kom-
munikationsverket ska begära utlåtande om 
ansökan av arbetarskyddsmyndigheten, de 
riksomfattande arbetsmarknadsorganisation-
erna inom sjöfarten och fartygets redare.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna 
om fartygspersonalens vilotider ombord, ska 
Transport- och kommunikationsverket på 
begäran av arbetarskyddsmyndigheten ta 
fartygets minimibemanning under ompröv-
ning.

Vid behov fastställer Transport- och 
kommunikationsverket en ny bemanning för 
fartyget enligt 6 § och utfärdar ett nytt be-
manningscertifikat.

12 §

Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger 
kan fås behörig fartygspersonal utan oskä-
ligt dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan
Trafiksäkerhetsverket på ansökan av redaren 
för viss tid eller för en viss resa bevilja far-
tyget rätt att göra avvikelser från den fast-
ställda bemanningen, förutsatt att fartygssä-
kerheten eller havsmiljön inte äventyras.

Bemanningen ska kompletteras i enlighet 
med den fastställda bemanningen så snart 
det är möjligt.

12 §

Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger 
kan fås behörig fartygspersonal utan oskä-
ligt dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan 
Transport- och kommunikationsverket på 
ansökan av redaren för viss tid eller för en 
viss resa bevilja fartyget rätt att göra avvi-
kelser från den fastställda bemanningen, 
förutsatt att fartygssäkerheten eller havsmil-
jön inte äventyras.

Bemanningen ska kompletteras i enlighet 
med den fastställda bemanningen så snart 
det är möjligt.

13 a §

Försökstillstånd som gäller bemanning och 
vakthållning

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja sökan-
den tillstånd att ombord på ett fartyg avvika 
från bestämmelserna om fastställande av 
bemanningen och bemanningscertifikat i 6 
§, bestämmelserna om fartygets minimibe-
manning och anknytande behörighetskrav 
som utfärdats med stöd av 6 a §, bestämmel-
serna om de omständigheter som ska beak-
tas när bemanningscertifikat utfärdas i 7 §, 
bestämmelserna om redarens och befälhava-
rens skyldigheter i fråga om bemanningscer-
tifikat och minimibemanning i 9 §, bestäm-
melserna om arrangemang i fråga om vakt-

13 a §

Försökstillstånd som gäller bemanning och 
vakthållning

Transport- och kommunikationsverket kan 
bevilja sökanden tillstånd att ombord på ett 
fartyg avvika från bestämmelserna om fast-
ställande av bemanningen och bemannings-
certifikat i 6 §, bestämmelserna om fartygets 
minimibemanning och anknytande behörig-
hetskrav som utfärdats med stöd av 6 a §, 
bestämmelserna om de omständigheter som 
ska beaktas när bemanningscertifikat utfär-
das i 7 §, bestämmelserna om redarens och 
befälhavarens skyldigheter i fråga om be-
manningscertifikat och minimibemanning i 
9 §, bestämmelserna om arrangemang i 
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hållning och de principer som ska iakttas vid 
vakthållning i 23 §, eller bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av de 
nämnda paragraferna, om detta behövs för 
att prova nya tekniska lösningar som har 
samband med fartygets bemanning och 
vakthållning (försökstillstånd). Då fastställer
Trafiksäkerhetsverket inte bemanningen i 
enlighet med 6, 7 och 8 §.

Försökstillstånd kan inom ett begränsat 
område beviljas för försök ombord på fin-
ländska fartyg i inrikesfart. Ett villkor för att 
tillstånd ska beviljas är att varken fartygssä-
kerheten eller miljön äventyras och att bevil-
jandet av tillståndet inte strider mot de in-
ternationella förpliktelser inom sjöfart som 
är bindande för Finland. Tillståndet kan in-
nehålla villkor.

Försökstillstånd beviljas för högst två år, 
och det kan inte förnyas för samma försök. 
Innan ett försökstillstånd beviljas ska Tra-
fiksäkerhetsverket underrätta kommunikat-
ionsministeriet om det.

fråga om vakthållning och de principer som 
ska iakttas vid vakthållning i 23 §, eller be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av de nämnda paragraferna, om 
detta behövs för att prova nya tekniska lös-
ningar som har samband med fartygets be-
manning och vakthållning (försökstillstånd). 
Då fastställer Transport- och kommunikat-
ionsverket inte bemanningen i enlighet med 
6, 7 och 8 §.

Försökstillstånd kan inom ett begränsat 
område beviljas för försök ombord på fin-
ländska fartyg i inrikesfart. Ett villkor för att 
tillstånd ska beviljas är att varken fartygssä-
kerheten eller miljön äventyras och att bevil-
jandet av tillståndet inte strider mot de in-
ternationella förpliktelser inom sjöfart som 
är bindande för Finland. Tillståndet kan in-
nehålla villkor.

Försökstillstånd beviljas för högst två år, 
och det kan inte förnyas för samma försök. 
Innan ett försökstillstånd beviljas ska 
Transport- och kommunikationsverket un-
derrätta kommunikationsministeriet om det.

13 b §

Återkallande av försökstillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett i 13 
a § avsett försökstillstånd om tillståndshava-
ren upprepade gånger handlar i strid med 
tillståndsvillkoren eller annars i strid med 
denna lag eller bestämmelser eller föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den.

En förutsättning för återkallande av ett 
försökstillstånd är att tillståndshavaren har 
getts en skälig tid för att komma till rätta 
med bristerna i verksamheten så att verk-
samheten motsvarar försökstillståndet samt 
bestämmelser och föreskrifter.

13 b §

Återkallande av försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett i 13 a § avsett försökstillstånd 
om tillståndshavaren upprepade gånger 
handlar i strid med tillståndsvillkoren eller 
annars i strid med denna lag eller bestäm-
melser eller föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den.

En förutsättning för återkallande av ett 
försökstillstånd är att tillståndshavaren har 
getts en skälig tid för att komma till rätta 
med bristerna i verksamheten så att verk-
samheten motsvarar försökstillståndet samt 
bestämmelser och föreskrifter.

14 §

Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i 

14 §

Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i 
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trafik inom ett begränsat område utomlands, 
kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansö-
kan med beaktande av trafikens art i en-
skilda fall besluta att sådan trafik i fråga om 
bemanningen och fartygspersonalens behö-
righet ska jämställas med därmed jämförbar 
inrikestrafik. Avvikelserna får medges under 
förutsättning att säkerhetsnivån inte blir 
lägre och att kuststaten vars vattenområde 
fartyget trafikerar inte motsätter sig det.

trafik inom ett begränsat område utomlands, 
kan Transport- och kommunikationsverket
på skriftlig ansökan med beaktande av trafi-
kens art i enskilda fall besluta att sådan tra-
fik i fråga om bemanningen och fartygsper-
sonalens behörighet ska jämställas med 
därmed jämförbar inrikestrafik. Avvikelser-
na får medges under förutsättning att säker-
hetsnivån inte blir lägre och att kuststaten 
vars vattenområde fartyget trafikerar inte 
motsätter sig det.

23 §

Arrangemang i fråga om vakthållning och 
de principer som ska iakttas vid vakthåll-

ning

Redaren, fartygets befälhavare, maskin-
chefen och hela vaktpersonalen ska se till att 
betryggande och i förhållande till rådande 
omständigheter och den planerade rutten för 
fartyget tillräcklig vakt hålls på fartyget.

Vaktarrangemangen ombord på ett fartyg 
ska ordnas så att trötthet inte nedsätter vakt-
personalens prestationsförmåga. Fartygsper-
sonalens uppgifter ska ordnas så att den som 
är vakt när resan inleds liksom också de som 
sköter följande vakter är tillräckligt utvilade 
när de inleder sitt vaktpass och också i öv-
rigt är i ett sådant skick som förutsätts för 
uppdraget.

För genomförande av STCW-
konventionen meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket närmare föreskrifter om vakthållning och 
ruttplanering. Trafiksäkerhetsverket medde-
lar också närmare föreskrifter om vakthåll-
ning och ruttplanering som gäller andra far-
tyg än sådana som omfattas av tillämp-
ningsområdet för STCW-konventionen.

23 §

Arrangemang i fråga om vakthållning och 
de principer som ska iakttas vid vakthåll-

ning

Redaren, fartygets befälhavare, maskin-
chefen och hela vaktpersonalen ska se till att 
betryggande och i förhållande till rådande 
omständigheter och den planerade rutten för 
fartyget tillräcklig vakt hålls på fartyget.

Vaktarrangemangen ombord på ett fartyg 
ska ordnas så att trötthet inte nedsätter vakt-
personalens prestationsförmåga. Fartygsper-
sonalens uppgifter ska ordnas så att den som 
är vakt när resan inleds liksom också de som 
sköter följande vakter är tillräckligt utvilade 
när de inleder sitt vaktpass och också i öv-
rigt är i ett sådant skick som förutsätts för 
uppdraget.

För genomförande av STCW-
konventionen meddelar Transport- och 
kommunikationsverket närmare föreskrifter 
om vakthållning och ruttplanering. Trans-
port- och kommunikationsverket meddelar 
också närmare föreskrifter om vakthållning 
och ruttplanering som gäller andra fartyg än 
sådana som omfattas av tillämpningsområ-
det för STCW-konventionen.

26 §

Kommunikationsfärdigheter och klädsel för 
fartygspersonal med säkerhetsrelaterade 
uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter om-

bord på passagerarfartyg och förmedling av 

26 §

Kommunikationsfärdigheter och klädsel för 
fartygspersonal med säkerhetsrelaterade 
uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter om-

bord på passagerarfartyg och förmedling av 
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instruktioner i nödsituationer

De medlemmar av fartygspersonalen som 
getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsi-
tuationer ska ha tillräckliga språkkunskaper 
så att det i trafiken mellan Finland och ut-
landet kan ges instruktioner i nödsituationer 
och så att passagerarna kan informeras på 
finska, svenska och engelska samt i mån av 
möjlighet på det lands språk till vilket farty-
get färdas samt vid behov med uppsatta an-
slag och handsignaler.

För genomförande av direktivet om mini-
mikrav på utbildning för sjöfolk kan Trafik-
säkerhetsverket meddela närmare allmänna 
föreskrifter eller ruttspecifika föreskrifter 
om de instruktioner i nödsituationer och 
språkkunskaper som avses i 1 mom.

De som tilldelats säkerhetsrelaterade upp-
gifter på passagerarfartyg ska under arbets-
tid bära sådan klädsel att passagerarna lätt 
kan identifiera dem som medlemmar av far-
tygspersonalen.

Ett passagerarfartygs befälhavare ansvarar 
för att de medlemmar av fartygspersonalen 
som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och 
sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfarty-
get har tillräckliga språkkunskaper och så-
dan klädsel som föreskrivs i 3 mom.

instruktioner i nödsituationer

De medlemmar av fartygspersonalen som 
getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsi-
tuationer ska ha tillräckliga språkkunskaper 
så att det i trafiken mellan Finland och ut-
landet kan ges instruktioner i nödsituationer 
och så att passagerarna kan informeras på 
finska, svenska och engelska samt i mån av 
möjlighet på det lands språk till vilket farty-
get färdas samt vid behov med uppsatta an-
slag och handsignaler.

För genomförande av direktivet om mini-
mikrav på utbildning för sjöfolk kan Trans-
port- och kommunikationsverket meddela 
närmare allmänna föreskrifter eller ruttspe-
cifika föreskrifter om de instruktioner i nöd-
situationer och språkkunskaper som avses i 
1 mom.

De som tilldelats säkerhetsrelaterade upp-
gifter på passagerarfartyg ska under arbets-
tid bära sådan klädsel att passagerarna lätt 
kan identifiera dem som medlemmar av far-
tygspersonalen. 

Ett passagerarfartygs befälhavare ansvarar 
för att de medlemmar av fartygspersonalen 
som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och 
sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfarty-
get har tillräckliga språkkunskaper och så-
dan klädsel som föreskrivs i 3 mom.

26 a §

Uppgifter om sjötjänst

Trafiksäkerhetsverket ska i det trafik- och 
transportregister som avses i avdelning V i 
lagen om transportservice föra in uppgifter 
om sjötjänst, utbildning och behörigheter i 
fråga om personer som arbetar ombord på 
finska fartyg.

26 a §

Uppgifter om sjötjänst

Transport- och kommunikationsverket ska 
i det trafik- och transportregister som avses i 
avdelning V i lagen om transportservice föra 
in uppgifter om sjötjänst, utbildning och be-
hörigheter i fråga om personer som arbetar 
ombord på finska fartyg.

26 c § 26 c §
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Redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska 
lämna Trafiksäkerhetsverket följande upp-
gifter för registrering i trafik- och transport-
registret:

1) personuppgifter, inklusive nationalitet 
och personbeteckning eller födelsetid om 
personen inte har personbeteckning, för den 
som har anställts i en sjömansbefattning,

2) personens befattningar ombord, tid-
punkterna när de börjat och slutat samt anta-
let arbetade dagar när fartyget varit i trafik,

3) fartygets namn, signalbokstäver, IMO-
nummer eller annan beteckning, fartygets 
typ och hemort, maskineffekt och brutto-
dräktighet, eller om det inte finns uppgift 
om fartygets bruttodräktighet, fartygets 
längd samt fartområde under tiden för per-
sonens arbete ombord.

Uppgifterna ska lämnas så att antalet arbe-
tade dagar under en månad anmäls före ut-
gången av följande kalendermånad eller i 
fråga om en oavbruten arbetsperiod före ut-
gången av den kalendermånad som följer ef-
ter att arbetsperioden slutade. I fråga om sä-
songtrafik får uppgifterna lämnas per seglat-
ionssäsong.

Anmälningar till trafik- och transportre-
gistret kan göras via ett gränssnitt eller på 
något annat sätt i elektronisk form i enlighet 
med vad Trafiksäkerhetsverket bestämmer.

En redare eller en sjöman som vill att 
uppgifter om sådana sjömansbefattningar 
som inte annars införs i trafik- och trans-
portregistret ska antecknas i registret, ska 
lägga fram en tillförlitlig utredning om dem 
för Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhets-
verket för in uppgifterna i registret om det är 
relevant med tanke på det dokument som vi-
sar behörigheten.

Redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska 
lämna Transport- och kommunikationsver-
ket följande uppgifter för registrering i tra-
fik- och transportregistret:

1) personuppgifter, inklusive nationalitet 
och personbeteckning eller födelsetid om 
personen inte har personbeteckning, för den 
som har anställts i en sjömansbefattning,

2) personens befattningar ombord, tid-
punkterna när de börjat och slutat samt anta-
let arbetade dagar när fartyget varit i trafik,

3) fartygets namn, signalbokstäver, IMO-
nummer eller annan beteckning, fartygets 
typ och hemort, maskineffekt och brutto-
dräktighet, eller om det inte finns uppgift 
om fartygets bruttodräktighet, fartygets 
längd samt fartområde under tiden för per-
sonens arbete ombord.

Uppgifterna ska lämnas så att antalet arbe-
tade dagar under en månad anmäls före ut-
gången av följande kalendermånad eller i 
fråga om en oavbruten arbetsperiod före ut-
gången av den kalendermånad som följer ef-
ter att arbetsperioden slutade. I fråga om sä-
songtrafik får uppgifterna lämnas per seglat-
ionssäsong.

Anmälningar till trafik- och transportre-
gistret kan göras via ett gränssnitt eller på 
något annat sätt i elektronisk form i enlighet 
med vad Transport- och kommunikations-
verket bestämmer.

En redare eller en sjöman som vill att 
uppgifter om sådana sjömansbefattningar 
som inte annars införs i trafik- och trans-
portregistret ska antecknas i registret, ska 
lägga fram en tillförlitlig utredning om dem 
för Transport- och kommunikationsverket. 
Transport- och kommunikationsverket för in 
uppgifterna i registret om det är relevant 
med tanke på det dokument som visar behö-
righeten.

27 §

Tillsyn över företagen

I enlighet med ISM-förordningen ska Tra-
fiksäkerhetsverket övervaka att finska före-

27 §

Tillsyn över företagen

I enlighet med ISM-förordningen ska 
Transport- och kommunikationsverket över-
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tag som har fartyg i trafik som omfattas av 
tillämpningsområdet för ISM-förordningen 
följer bestämmelserna i ISM-förordningen.

vaka att finska företag som har fartyg i trafik 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
ISM-förordningen följer bestämmelserna i 
ISM-förordningen.

28 §

Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska Tra-
fiksäkerhetsverket eller en erkänd organisat-
ion för ett företag som har ett finskt fartyg i 
trafik som omfattas av förordningen utfärda 
ett dokument om godkänd säkerhetsorgani-
sation för fartyget i fråga eller ett interimist-
iskt dokument om godkänd säkerhetsorgani-
sation samt för ett finskt fartyg som omfat-
tas av förordningen ett certifikat om god-
känd säkerhetsorganisation eller ett interim-
istiskt certifikat om godkänd säkerhetsorga-
nisation.

Ett utländskt bolag som bedriver sjöfart 
med ett utländskt fartyg på finskt vattenom-
råde eller med ett finskt fartyg ska ha ett do-
kument om godkänd säkerhetsorganisation 
som utfärdats av den behöriga myndigheten 
i den stat där bolaget är etablerat.

Trafiksäkerhetsverket ska i enlighet med 
ISM-förordningen återkalla de handlingar 
som avses i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket kan begära att en 
annan myndighet i en fördragsslutande stat 
som omfattas av ISM-koden ska utfärda de 
dokument och certifikat som avses i 1 mom. 
På begäran av en annan fördragsslutande 
stat kan Trafiksäkerhetsverket på motsva-
rande sätt utfärda handlingarna och certifi-
katen.

28 §

Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska 
Transport- och kommunikationsverket eller 
en erkänd organisation för ett företag som 
har ett finskt fartyg i trafik som omfattas av 
förordningen utfärda ett dokument om god-
känd säkerhetsorganisation för fartyget i 
fråga eller ett interimistiskt dokument om 
godkänd säkerhetsorganisation samt för ett 
finskt fartyg som omfattas av förordningen 
ett certifikat om godkänd säkerhetsorgani-
sation eller ett interimistiskt certifikat om 
godkänd säkerhetsorganisation.

Ett utländskt bolag som bedriver sjöfart 
med ett utländskt fartyg på finskt vattenom-
råde eller med ett finskt fartyg ska ha ett do-
kument om godkänd säkerhetsorganisation 
som utfärdats av den behöriga myndigheten 
i den stat där bolaget är etablerat.

Transport- och kommunikationsverket ska 
i enlighet med ISM-förordningen återkalla 
de handlingar som avses i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan 
begära att en annan myndighet i en för-
dragsslutande stat som omfattas av ISM-
koden ska utfärda de dokument och certifi-
kat som avses i 1 mom. På begäran av en 
annan fördragsslutande stat kan Transport-
och kommunikationsverket på motsvarande 
sätt utfärda handlingarna och certifikaten.

30 §

Utförande av verifieringar

Trafiksäkerhetsverket eller en av Trafiksä-

30 §

Utförande av verifieringar

Transport- och kommunikationsverket el-
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kerhetsverket bemyndigad erkänd organisat-
ion utför de verifieringar av dokumenten, 
certifikaten och verksamheten som avses i 
ISM-förordningen.

ler en av Transport- och kommunikations-
verket bemyndigad erkänd organisation ut-
för de verifieringar av dokumenten, certifi-
katen och verksamheten som avses i ISM-
förordningen.

31 §

Avvikelser

Trafiksäkerhetsverket får medge avvikel-
ser enligt artikel 7 i ISM-förordningen.

Om en avvikelse som avses i 1 mom. 
medges, ska Trafiksäkerhetsverket meddela 
föreskrifter för att säkerställa att målen med 
ISM-koden uppnås på sådant sätt att mot-
svarande säkerhetsnivå bevaras.

31 §

Avvikelser

Transport- och kommunikationsverket får 
medge avvikelser enligt artikel 7 i ISM-
förordningen.

Om en avvikelse som avses i 1 mom. 
medges, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket meddela föreskrifter för att säker-
ställa att målen med ISM-koden uppnås på 
sådant sätt att motsvarande säkerhetsnivå 
bevaras.

32 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
melser, föreskrifter och beslut som utfärdats 
med stöd av den.

Polisen, tullverket, arbetarskyddsförvalt-
ningen och Trafikverket ska ge Trafiksäker-
hetsverket handräckning för fullgörande av 
de uppgifter som anges i denna lag. Be-
stämmelser om handräckning av Gränsbe-
vakningsväsendet finns i gränsbevaknings-
lagen (578/2005).

Den leverantör av fartygstrafikservice som 
avses i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005) är skyldig att lämna uppgifter 
och annan hjälp till Trafiksäkerhetsverket
vid skötseln av tillsynsuppgifter enligt 
denna lag.

32 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de bestämmelser, föreskrifter och beslut 
som utfärdats med stöd av den.

Polisen, Tullen och arbetarskyddsförvalt-
ningen ska ge Transport- och kommunikat-
ionsverket handräckning för fullgörande av 
de uppgifter som anges i denna lag. Be-
stämmelser om handräckning av Gränsbe-
vakningsväsendet finns i gränsbevaknings-
lagen (578/2005).

Den leverantör av fartygstrafikservice som 
avses i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005) är skyldig att lämna uppgifter 
och annan hjälp till Transport- och kommu-
nikationsverket vid skötseln av tillsynsupp-
gifter enligt denna lag.

32 a §

Anmärkning och varning

När Trafiksäkerhetsverket sköter sina 

32 a §

Anmärkning och varning

När Transport- och kommunikationsverket
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uppgifter enligt denna lag kan verket ge en 
anmärkning eller varning till den som på 
annat sätt än vad som avses i 39 § bryter 
mot

1) denna lag eller bestämmelser, föreskrif-
ter eller beslut som utfärdats med stöd av 
den, eller

2) bestämmelserna i ISM-förordningen.
En varning ska ges om en anmärkning inte 

kan anses tillräcklig med beaktande av om-
ständigheterna i ärendet som helhet. 

En anmärkning ges muntligt eller skrift-
ligt. En varning ges skriftligt och antecknas i 
trafik- och transportregistret.

sköter sina uppgifter enligt denna lag kan 
verket ge en anmärkning eller varning till 
den som på annat sätt än vad som avses i 39 
§ bryter mot

1) denna lag eller bestämmelser, föreskrif-
ter eller beslut som utfärdats med stöd av 
den, eller

2) bestämmelserna i ISM-förordningen.
En varning ska ges om en anmärkning inte 

kan anses tillräcklig med beaktande av om-
ständigheterna i ärendet som helhet. 

En anmärkning ges muntligt eller skrift-
ligt. En varning ges skriftligt och antecknas i 
trafik- och transportregistret.

33 §

Gränserna för fartområden i inrikes fart

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om gränserna för de fartområden 
för inrikes fart som anges i 2 § 25 punkten.

33 §

Gränserna för fartområden i inrikes fart

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om gränserna 
för de fartområden för inrikes fart som 
anges i 2 § 25 punkten.

34 §

Ersättning för kostnaderna till Trafiksäker-
hetsverket

Bestämmelserna om de avgifter som enligt 
denna lag ska tas ut för Trafiksäkerhetsver-
kets prestationer finns i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992). Närmare 
bestämmelser om avgifterna utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

34 §

Ersättning för kostnaderna till Transport-
och kommunikationsverket

Bestämmelserna om de avgifter som enligt 
denna lag ska tas ut för Transport- och 
kommunikationsverkets prestationer finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Närmare bestämmelser om av-
gifterna utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

40 §

Åtgärdseftergift

Om en sjöfartsförseelse är ringa eller de 
administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara 
tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gär-
ningen är, behöver åtal för förseelsen inte 
väckas eller straff inte dömas ut.

Om försummelsen av förpliktelserna up-
penbart är sådan som anges i 1 mom., kan 
Trafiksäkerhetsverket utan att vidta andra 

40 §

Åtgärdseftergift

Om en sjöfartsförseelse är ringa eller de 
administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara 
tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gär-
ningen är, behöver åtal för förseelsen inte 
väckas eller straff inte dömas ut.

Om försummelsen av förpliktelserna up-
penbart är sådan som anges i 1 mom., kan 
Transport- och kommunikationsverket utan 
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åtgärder ge den som försummat sina förplik-
telser en anmärkning eller varning.

att vidta andra åtgärder ge den som försum-
mat sina förpliktelser en anmärkning eller 
varning.

41 §

Ändringssökande

Beslut av Trafiksäkerhetsverket i ärenden 
enligt 20 § samt i ärenden som gäller åter-
kallande av certifiering enligt 28 § får över-
klagas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Omprövning av andra beslut av Trafiksä-
kerhetsverket eller beslut av en erkänd orga-
nisation får begäras hos Trafiksäkerhetsver-
ket på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
lagen (434/2003). Beslut som fattats med 
anledning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom be-
svär endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Trafiksäkerhets-
verket påfört enligt denna lag får sökas på 
det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna 
för avgifter till staten.

41 §

Ändringssökande

Beslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket i ärenden som gäller återkallande 
av certifiering enligt 28 § får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen med 
iakttagande av lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden. 

Omprövning av andra beslut av Trans-
port- och kommunikationsverket eller beslut 
av en erkänd organisation får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003). Beslut som fattats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. Andra be-
slut av förvaltningsdomstolen får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och 
kommunikationsverket påfört enligt denna 
lag får sökas på det sätt som föreskrivs i la-
gen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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44.

Lag

om ändring av lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011) 12—14 §, av dem 13 § sådan 
den lyder i lag 126/2013, som följer:

Gällande lydelse Förseslagen lydelse

12 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter inom 
civil luftfart

Flygplatsanvändare får föra meningsskilj-
aktigheter som gäller flygplatsoperatörens 
prissättningsbeslut enligt 11 § 1 mom. till 
Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Till beslutet ska fogas anvisningar om det 
förfarande som iakttas vid avgörande av 
meningsskiljaktigheter. Ärendet ska föras 
till Trafiksäkerhetsverket för behandling 
inom 30 dagar från det att beslutet har of-
fentliggjorts i enlighet med 11 § 2 mom.

Trafiksäkerhetsverket ska fatta ett interim-
istiskt beslut om ikraftträdandet av de änd-
rade flygplatsavgifterna inom fyra veckor 
från det att Trafiksäkerhetsverket har fått 
ärendet till behandling, om ett slutligt beslut 
inte kan fattas inom den tiden. Flygplatsope-
ratörens beslut får inte tillämpas förrän Tra-
fiksäkerhetsverket har avgjort ärendet eller 
meddelat ett interimistiskt beslut.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra ett 
ärende som avses i denna paragraf inom fyra 
månader från det att Trafiksäkerhetsverket
fått ärendet till behandling, eller av särskilda 
skäl inom sex månader. Innan ärendet av-
görs ska Trafiksäkerhetsverket ge parterna 
tillfälle att bli hörda.

12 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter inom 
civil luftfart

Flygplatsanvändare får föra meningsskilj-
aktigheter som gäller flygplatsoperatörens 
prissättningsbeslut enligt 11 § 1 mom. till 
Transport- och kommunikationsverket för 
behandling.

Till beslutet ska fogas anvisningar om det 
förfarande som iakttas vid avgörande av 
meningsskiljaktigheter. Ärendet ska föras 
till Transport- och kommunikationsverket
för behandling inom 30 dagar från det att 
beslutet har offentliggjorts i enlighet med 11 
§ 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fatta ett interimistiskt beslut om ikraftträ-
dandet av de ändrade flygplatsavgifterna 
inom fyra veckor från det att Transport- och 
kommunikationsverket har fått ärendet till 
behandling, om ett slutligt beslut inte kan 
fattas inom den tiden. Flygplatsoperatörens 
beslut får inte tillämpas förrän Transport-
och kommunikationsverket har avgjort ären-
det eller meddelat ett interimistiskt beslut.

Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra ett ärende som avses i denna para-
graf inom fyra månader från det att Trans-
port- och kommunikationsverket fått ärendet 
till behandling, eller av särskilda skäl inom 
sex månader. Innan ärendet avgörs ska
Transport- och kommunikationsverket ge 
parterna tillfälle att bli hörda.

Transport- och kommunikationsverkets
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Trafiksäkerhetsverkets beslut får verkstäl-
las genast, om inte marknadsdomstolen efter 
det att besvär som avses i 13 § anhängig-
gjorts förbjuder verkställigheten, bestämmer 
att verkställigheten ska avbrytas eller be-
stämmer något annat om verkställigheten.

beslut får verkställas genast, om inte mark-
nadsdomstolen efter det att besvär som av-
ses i 13 § anhängiggjorts förbjuder verkstäl-
ligheten, bestämmer att verkställigheten ska 
avbrytas eller bestämmer något annat om 
verkställigheten.

13 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Trafiksäkerhetsver-
ket har meddelat med stöd av 12 § för att 
avgöra meningsskiljaktigheter om tillhanda-
hållande eller prissättning av tjänster får sö-
kas genom besvär hos marknadsdomstolen 
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Bestämmelser om 
handläggningen av ärenden i marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013). Ändring i mark-
nadsdomstolens beslut får sökas genom be-
svär hos högsta förvaltningsdomstolen på 
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen.

13 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Transport- och 
kommunikationsverket har meddelat med 
stöd av 12 § för att avgöra meningsskiljak-
tigheter om tillhandahållande eller prissätt-
ning av tjänster får sökas genom besvär hos 
marknadsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden ( / ). Bestämmelser om handlägg-
ningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen (100/2013). Ändring i marknadsdom-
stolens beslut får sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden.

14 §

Rätt att få upplysningar

För avgörande av en meningsskiljaktighet 
som avses i 12 § ska flygplatsoperatören på 
begäran ge Trafiksäkerhetsverket de uppgif-
ter som behövs om flygplatsavgifter och 
grunderna för bestämmande av dem samt 
om andra omständigheter som inverkar på 
avgörandet av ärendet.

14 §

Rätt att få upplysningar

För avgörande av en meningsskiljaktighet 
som avses i 12 § ska flygplatsoperatören på 
begäran ge Transport- och kommunikations-
verket de uppgifter som behövs om flyg-
platsavgifter och grunderna för bestäm-
mande av dem samt om andra omständig-
heter som inverkar på avgörandet av ären-
det.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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45.

Lag

om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) 2, 4, 7—9, 11, 12, 14, 16, 
18 och 21—27 §, av dem 2, 4, 7, 8, 11, 12, 16 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
37/2015, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1319/2011 och 37/2015 samt 14, 18, 21 
och 25—27 § sådana de lyder i lag 37/2015, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller koldioxidutsläpp från 
flygningar som avgår från flygplatser inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
medlemsstaters territorium eller som an-
kommer till sådana flygplatser från en med-
lemsstat i Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller ett tredjeland.

Denna lag tillämpas på de luftfartygsope-
ratörer som har ett giltigt drifttillstånd eller 
en giltig operativ licens som Trafiksäker-
hetsverket eller någon annan behörig fin-
ländsk myndighet beviljat enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
1008/2008 om gemensamma regler för till-
handahållande av lufttrafik i gemenskapen 
och på de luftfartygsoperatörer för vilka de 
största uppskattade utsläppen från flygning-
ar som de genomfört under basåret har ägt 
rum inom Finlands territorium.

Denna lag gäller inte flygningar för mili-
tära ändamål som genomförs med militära 
luftfartyg, flygningar i tull- eller polistjänst, 
flygningar i samband med eftersökning och 
räddning, flygningar för brandbekämpning, 
humanitära flygningar eller brådskande am-
bulansflygningar.

Närmare bestämmelser om flygningar en-
ligt 3 mom. och övriga flygningar som avses 

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller koldioxidutsläpp från 
flygningar som avgår från flygplatser inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
medlemsstaters territorium eller som an-
kommer till sådana flygplatser från en med-
lemsstat i Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller ett tredjeland.

Denna lag tillämpas på de luftfartygsope-
ratörer som har ett giltigt drifttillstånd eller 
en giltig operativ licens som Transport- och 
kommunikationsverket eller någon annan 
behörig finländsk myndighet beviljat enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler 
för tillhandahållande av lufttrafik i gemen-
skapen och på de luftfartygsoperatörer för 
vilka de största uppskattade utsläppen från 
flygningar som de genomfört under basåret 
har ägt rum inom Finlands territorium.

Denna lag gäller inte flygningar för mili-
tära ändamål som genomförs med militära 
luftfartyg, flygningar i tull- eller polistjänst, 
flygningar i samband med eftersökning och 
räddning, flygningar för brandbekämpning, 
humanitära flygningar eller brådskande am-
bulansflygningar.

Närmare bestämmelser om flygningar en-
ligt 3 mom. och övriga flygningar som avses 
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i 1 punkt c i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG om ett sy-
stem för handel med utsläppsrätter för växt-
husgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläpps-
handelsdirektivet) och på vilka denna lag 
inte tillämpas utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

i 1 punkt c i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG om ett sy-
stem för handel med utsläppsrätter för växt-
husgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläpps-
handelsdirektivet) och på vilka denna lag 
inte tillämpas utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

4 §

Luftfartygsoperatörens skyldigheter

De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 
mom. ska

1) övervaka sina utsläpp och tonkilometer, 
årligen rapportera sina utsläpp och sörja för 
att rapporten kontrolleras,

2) till Trafiksäkerhetsverket sända in en 
övervakningsplan för godkännande fyra må-
nader före ingången av den andra handelspe-
rioden och följande handelsperioder,

3) till det register som avses i 15 § årligen 
överlämna det antal utsläppsrätter som mot-
svarar de totala utsläppen från luftfart under 
närmast föregående kalenderår,

4) till Trafiksäkerhetsverket sända in de 
uppgifter som behövs för ansökan om de ut-
släppsrätter för luftfart som tilldelas gratis, 
samt

5) till Trafiksäkerhetsverket anmäla änd-
ringar i sin verksamhet, ändringar som gäl-
ler övervakning av utsläppen eller byte av 
luftfartygsoperatör.

4 §

Luftfartygsoperatörens skyldigheter

De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 
mom. ska

1) övervaka sina utsläpp och tonkilometer, 
årligen rapportera sina utsläpp och sörja för 
att rapporten kontrolleras,

2) till Transport- och kommunikationsver-
ket sända in en övervakningsplan för god-
kännande fyra månader före ingången av 
den andra handelsperioden och följande 
handelsperioder,

3) till det register som avses i 15 § årligen 
överlämna det antal utsläppsrätter som mot-
svarar de totala utsläppen från luftfart under 
närmast föregående kalenderår,

4) till Transport- och kommunikationsver-
ket sända in de uppgifter som behövs för an-
sökan om de utsläppsrätter för luftfart som 
tilldelas gratis, samt

5) till Transport- och kommunikationsver-
ket anmäla ändringar i sin verksamhet, änd-
ringar som gäller övervakning av utsläppen 
eller byte av luftfartygsoperatör.

7 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tillde-
las gratis ska ansökas

Luftfartygsoperatörerna kan särskilt för 
varje handelsperiod ansöka om de utsläpps-
rätter för luftfart som ska tilldelas gratis. 
Ansökan görs så att verifierade uppgifter om 
tonkilometer för övervakningsåret lämnas in 
till Trafiksäkerhetsverket. För den första och 
den andra handelsperioden ska övervak-
ningsåret vara 2010. För efterföljande peri-
oder ska övervakningsåret vara det kalen-
derår som löper ut 24 månader före starten 

7 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tillde-
las gratis ska ansökas

Luftfartygsoperatörerna kan särskilt för 
varje handelsperiod ansöka om de utsläpps-
rätter för luftfart som ska tilldelas gratis. 
Ansökan görs så att verifierade uppgifter om 
tonkilometer för övervakningsåret lämnas in 
till Transport- och kommunikationsverket. 
För den första och den andra handelspe-
rioden ska övervakningsåret vara 2010. För 
efterföljande perioder ska övervakningsåret 
vara det kalenderår som löper ut 24 månader 
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av den handelsperiod som ansökan avser.
Ansökan om de utsläppsrätter för luftfart 

som tilldelas gratis ska lämnas in senast den 
31 mars 2011 när den gäller den första och 
den andra handelsperioden. Ansökan för de 
efterföljande perioderna ska lämnas in minst 
21 månader före starten av den handelspe-
riod som ansökan avser.

Trafiksäkerhetsverket ska lämna ansök-
ningarna om de utsläppsrätter för luftfart 
som tilldelas gratis till Europeiska kommiss-
ionen senast 18 månader före starten av den 
period som ansökan avser.

före starten av den handelsperiod som ansö-
kan avser.

Ansökan om de utsläppsrätter för luftfart 
som tilldelas gratis ska lämnas in senast den 
31 mars 2011 när den gäller den första och 
den andra handelsperioden. Ansökan för de 
efterföljande perioderna ska lämnas in minst
21 månader före starten av den handelspe-
riod som ansökan avser.

Transport- och kommunikationsverket ska 
lämna ansökningarna om de utsläppsrätter 
för luftfart som tilldelas gratis till Europe-
iska kommissionen senast 18 månader före 
starten av den period som ansökan avser.

8 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tillde-
las gratis ska utfärdas

Europeiska kommissionen fastställer det 
totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
och fördelas genom auktion för varje han-
delsperiod, antalet utsläppsrätter i den sär-
skilda reserven, antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas gratis under perioden och det 
riktmärke som ska användas för att tilldela 
luftfartygsoperatörerna kostnadsfria ut-
släppsrätter. Trafiksäkerhetsverket ska till 
luftfartygsoperatörerna utfärda de utsläpps-
rätter för luftfart som under handelsperioden 
tilldelas gratis senast tre månader efter 
kommissionens beslut.

Den totala tilldelningen av kostnadsfria ut-
släppsrätter för en handelsperiod till varje 
luftfartygsoperatör som har lämnat in en an-
sökan beräknas genom att uppgiften om 
tonkilometer i ansökan multipliceras med 
Europeiska kommissionens riktmärke.

Bestämmelser om användningen av rikt-
märket för kostnadsfria utsläppsrätter och 
vad som ska ingå i ansökan om kostnadsfria 
utsläppsrätter utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

8 §

Hur de utsläppsrätter för luftfart som tillde-
las gratis ska utfärdas

Europeiska kommissionen fastställer det 
totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas 
och fördelas genom auktion för varje han-
delsperiod, antalet utsläppsrätter i den sär-
skilda reserven, antalet utsläppsrätter som 
ska tilldelas gratis under perioden och det 
riktmärke som ska användas för att tilldela 
luftfartygsoperatörerna kostnadsfria ut-
släppsrätter. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska till luftfartygsoperatörerna ut-
färda de utsläppsrätter för luftfart som under 
handelsperioden tilldelas gratis senast tre 
månader efter kommissionens beslut.

Den totala tilldelningen av kostnadsfria ut-
släppsrätter för en handelsperiod till varje 
luftfartygsoperatör som har lämnat in en an-
sökan beräknas genom att uppgiften om 
tonkilometer i ansökan multipliceras med 
Europeiska kommissionens riktmärke.

Bestämmelser om användningen av rikt-
märket för kostnadsfria utsläppsrätter och 
vad som ska ingå i ansökan om kostnadsfria 
utsläppsrätter utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

9 § 9 §
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En särskild reserv för utsläppsrätter för luft-
fart

Under varje handelsperiod som avses i 5 § 
2 mom. ska tre procent av det totala antal ut-
släppsrätter för luftfart som avses i det mo-
mentet avsättas till en särskild reserv för 
luftfartygsoperatörer 

1) som inleder luftfartsverksamhet som 
omfattas av utsläppshandel efter det över-
vakningsår för vilket uppgifter om tonkilo-
meter lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom., 
eller

2) vars antal tonkilometer ökat med i ge-
nomsnitt mer än 18 procent per år mellan 
det övervakningsår för vilket uppgifter om 
tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 
mom. och det andra kalenderåret under pe-
rioden i fråga.

Ur den särskilda reserven kan utsläppsrät-
ter bara tilldelas en luftfartygsoperatör vars 
verksamhet enligt 1 mom. 1 punkten, eller 
ökning av verksamheten enligt 1 mom. 2 
punkten, inte helt eller delvis utgör en fort-
sättning på luftfartsverksamhet som tidigare 
bedrivits av en annan luftfartygsoperatör. En 
luftfartygsoperatör som tilldelas utsläppsrät-
ter får dock sammanlagt tilldelas högst 1 
000 000 utsläppsrätter ur den särskilda re-
serven under en handelsperiod.

En luftfartygsoperatör som uppfyller det 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan ansöka 
om gratis tilldelning av utsläppsrätter ur den 
särskilda reserven genom en ansökan till 
Trafiksäkerhetsverket. Ansökan ska göras 
senast den 30 juni det tredje året av den 
handelsperiod som ansökan gäller. 

Bestämmelser om ansökan som avses i 
denna paragraf och registrering av utsläpps-
rätter som tilldelas ur den särskilda reserven 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

En särskild reserv för utsläppsrätter för luft-
fart

Under varje handelsperiod som avses i 5 § 
2 mom. ska tre procent av det totala antal ut-
släppsrätter för luftfart som avses i det mo-
mentet avsättas till en särskild reserv för 
luftfartygsoperatörer

1) som inleder luftfartsverksamhet som 
omfattas av utsläppshandel efter det över-
vakningsår för vilket uppgifter om tonkilo-
meter lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom., 
eller

2) vars antal tonkilometer ökat med i ge-
nomsnitt mer än 18 procent per år mellan 
det övervakningsår för vilket uppgifter om 
tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 
mom. och det andra kalenderåret under pe-
rioden i fråga.

Ur den särskilda reserven kan utsläppsrät-
ter bara tilldelas en luftfartygsoperatör vars 
verksamhet enligt 1 mom. 1 punkten, eller 
ökning av verksamheten enligt 1 mom. 2 
punkten, inte helt eller delvis utgör en fort-
sättning på luftfartsverksamhet som tidigare 
bedrivits av en annan luftfartygsoperatör. En 
luftfartygsoperatör som tilldelas utsläppsrät-
ter får dock sammanlagt tilldelas högst 1 
000 000 utsläppsrätter ur den särskilda re-
serven under en handelsperiod.

En luftfartygsoperatör som uppfyller det 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan ansöka 
om gratis tilldelning av utsläppsrätter ur den 
särskilda reserven genom en ansökan till 
Transport- och kommunikationsverket. An-
sökan ska göras senast den 30 juni det tredje 
året av den handelsperiod som ansökan gäl-
ler.

Bestämmelser om ansökan som avses i 
denna paragraf och registrering av utsläpps-
rätter som tilldelas ur den särskilda reserven 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.
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11 §

Övervakning, rapportering och kontroll av 
utsläpp och tonkilometer

Luftfartygsoperatören ska utarbeta en plan 
där det anges hur luftfartygsoperatören 
övervakar utsläpp från och tonkilometer för 
sina luftfartyg. Dessa uppgifter behövs för 
ansökan enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. I 
planen ska det anges hur uppgifterna anmäls 
till Trafiksäkerhetsverket. Luftfartygsopera-
tören ska lämna in en sådan plan till Trafik-
säkerhetsverket fyra månader före varje ny 
handelsperiod. Planen ska godkännas av 
Trafiksäkerhetsverket.

Luftfartygsoperatören är skyldig att rap-
portera utsläppen från vart och ett av sina 
luftfartyg. Rapporten för varje kalenderår 
ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket sen-
ast den 31 mars följande år och Trafiksäker-
hetsverket ska sända den vidare till Europe-
iska kommissionen.

Luftfartygsoperatören svarar för att rap-
porten enligt 2 mom. har kontrollerats av en 
godkänd kontrollör som avses i 12 §. Kon-
trollen ska gälla utsläpp från och tonkilome-
ter för luftfartygen samt övervakningssy-
stemets tillförlitlighet, trovärdighet och ex-
akthet.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att en 
luftfartygsoperatör inte får överföra fler ut-
släppsrätter förrän operatören lämnat in en 
rapport över utsläppen senast den 31 mars 
varje år och rapporten har konstaterats vara 
tillfredsställande i fråga om utsläppen för 
det föregående året.

Närmare bestämmelser om planen enligt 1 
mom. och rapporten enligt 2 mom. utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om hur övervakningspla-
nerna och de årliga utsläppsrapporterna ska 
utarbetas och sändas in samt om vilken ver-
kan en felaktig övervakning kan ha på be-
dömningen av utsläppsmängderna.

Med avvikelse från 4 § 1 punkten och 2 
och 4 mom. i denna paragraf om en årlig 
rapport ska rapporten om de kontrollerade 

11 §

Övervakning, rapportering och kontroll av 
utsläpp och tonkilometer

Luftfartygsoperatören ska utarbeta en plan 
där det anges hur luftfartygsoperatören 
övervakar utsläpp från och tonkilometer för 
sina luftfartyg. Dessa uppgifter behövs för 
ansökan enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. I 
planen ska det anges hur uppgifterna anmäls 
till Transport- och kommunikationsverket.
Luftfartygsoperatören ska lämna in en sådan 
plan till Transport- och kommunikationsver-
ket fyra månader före varje ny handelspe-
riod. Planen ska godkännas av Transport-
och kommunikationsverket.

Luftfartygsoperatören är skyldig att rap-
portera utsläppen från vart och ett av sina 
luftfartyg. Rapporten för varje kalenderår 
ska lämnas in till Transport- och kommuni-
kationsverket senast den 31 mars följande år 
och Transport- och kommunikationsverket
ska sända den vidare till Europeiska kom-
missionen.

Luftfartygsoperatören svarar för att rap-
porten enligt 2 mom. har kontrollerats av en 
godkänd kontrollör som avses i 12 §. Kon-
trollen ska gälla utsläpp från och tonkilome-
ter för luftfartygen samt övervakningssy-
stemets tillförlitlighet, trovärdighet och ex-
akthet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
besluta att en luftfartygsoperatör inte får 
överföra fler utsläppsrätter förrän operatören 
lämnat in en rapport över utsläppen senast 
den 31 mars varje år och rapporten har kon-
staterats vara tillfredsställande i fråga om ut-
släppen för det föregående året.

Närmare bestämmelser om planen enligt 1 
mom. och rapporten enligt 2 mom. utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om hur över-
vakningsplanerna och de årliga utsläppsrap-
porterna ska utarbetas och sändas in samt 
om vilken verkan en felaktig övervakning 
kan ha på bedömningen av utsläppsmäng-
derna.

Med avvikelse från 4 § 1 punkten och 2 
och 4 mom. i denna paragraf om en årlig 
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utsläppen 2013 från flygningar mellan flyg-
platser i stater som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet lämnas in senast 
den 31 mars 2015.

rapport ska rapporten om de kontrollerade 
utsläppen 2013 från flygningar mellan flyg-
platser i stater som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet lämnas in senast 
den 31 mars 2015.

12 §

Kontrollör

En luftfartygsoperatör ska för kontrollen 
av tonkilometer som uppgetts i en ansökan 
enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. och för 
kontrollen av en rapport enligt 11 § 2 mom. 
anlita en kontrollör med kännedom om luft-
fartssektorn. Trafiksäkerhetsverket ska god-
känna kontrollören i enlighet med 61 och 62 
§ i lagen om utsläppshandel och återkalla 
godkännandet av en kontrollör i enlighet 
med 64 § i den lagen. På utförandet av kon-
trolluppgifter och på kontrollörens skyldig-
het att anmäla förändringar i sin verksamhet 
tillämpas bestämmelserna i 58 och 63 § i 
den lagen.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriet utfärdas det närmare bestämmel-
ser om förfarandet vid godkännande av kon-
trollörer, bedömning av kraven för godkän-
nande och utförande av kontrolluppgifter.

12 §

Kontrollör

En luftfartygsoperatör ska för kontrollen 
av tonkilometer som uppgetts i en ansökan 
enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. och för 
kontrollen av en rapport enligt 11 § 2 mom. 
anlita en kontrollör med kännedom om luft-
fartssektorn.  Transport- och kommunikat-
ionsverket ska godkänna kontrollören i en-
lighet med 61 och 62 § i lagen om utsläpps-
handel och återkalla godkännandet av en 
kontrollör i enlighet med 64 § i den lagen. 
På utförandet av kontrolluppgifter och på 
kontrollörens skyldighet att anmäla föränd-
ringar i sin verksamhet tillämpas bestäm-
melserna i 58 och 63 § i den lagen.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriet utfärdas det närmare bestämmel-
ser om förfarandet vid godkännande av kon-
trollörer, bedömning av kraven för godkän-
nande och utförande av kontrolluppgifter.

14 §

Projektverksamhet

En luftfartygsoperatör får under handels-
perioden 2013—2020 årligen använda certi-
fierade utsläppsminskningar och utsläpps-
minskningsenheter som härrör från projekt-
verksamhet till högst 1,5 procent av de ut-
släppsrätter som operatören ska överlämna 
enligt 19 §.

En luftfartygsoperatör får använda den 
från 2012 återstående nyttjanderätten till 
projektenheter även under handelsperioden 
2013—2020 till den del projektenheterna 
har blivit oanvända under perioden 2012, för 
fullgörande av den skyldighet som före-
skrivs i 19 §.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om luftfar-
tygsoperatörens maximala användning av 
projektenheter och lämnar för granskning in 

14 §

Projektverksamhet

En luftfartygsoperatör får under handels-
perioden 2013–2020 årligen använda certifi-
erade utsläppsminskningar och utsläpps-
minskningsenheter som härrör från projekt-
verksamhet till högst 1,5 procent av de ut-
släppsrätter som operatören ska överlämna 
enligt 19 §.

En luftfartygsoperatör får använda den 
från 2012 återstående nyttjanderätten till 
projektenheter även under handelsperioden 
2013–2020 till den del projektenheterna har 
blivit oanvända under perioden 2012, för 
fullgörande av den skyldighet som före-
skrivs i 19 §.

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar om luftfartygsoperatörens maximala 
användning av projektenheter och lämnar 
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uppgifter till kommissionen om den maxi-
mala användningen per luftfartygsoperatör.

Till övriga delar tillämpas 7 kap. i lagen 
om utsläppshandel på projektverksamhet.

för granskning in uppgifter till kommission-
en om den maximala användningen per luft-
fartygsoperatör.

Till övriga delar tillämpas 7 kap. i lagen 
om utsläppshandel på projektverksamhet.

16 §

Årlig tilldelning och registrering av ut-
släppsrätter för luftfart

Trafiksäkerhetsverket fastställer antalet ut-
släppsrätter för luftfart som varje luftfar-
tygsoperatör årligen ska tilldelas gratis un-
der handelsperioden genom att dividera det 
totala antalet utsläppsrätter enligt 6 § med 
det antal år i perioden under vilka luftfar-
tygsoperatören bedriver luftfartsverksamhet.

Energimyndigheten ska senast den 28 feb-
ruari varje år på en luftfartygsoperatörs ut-
släppskonto i det register som avses i 15 § 
registrera det antal gratis utsläppsrätter för 
luftfart som operatören tilldelas för det året.

Om det drifttillstånd eller den operativa li-
cens som beviljats luftfartygsoperatörens 
organisation har upphört att gälla, om luft-
fartygsoperatören enligt 25 § 1 mom. genom 
beslut av Europeiska kommissionen har 
ålagts verksamhetsförbud eller om luftfar-
tygsoperatören lägger ner luftfartsverksam-
het som omfattas av denna lag, får Energi-
myndigheten efter återkallelsen eller verk-
samhetsnedläggningen inte längre registrera 
årliga utsläppsrätter på luftfartygsoperatö-
rens utsläppskonto. Trafiksäkerhetsverket
ska underrätta Energimyndigheten om åter-
kallelse och åläggande som avses i detta 
moment.

16 §

Årlig tilldelning och registrering av ut-
släppsrätter för luftfart

Transport- och kommunikationsverket
fastställer antalet utsläppsrätter för luftfart 
som varje luftfartygsoperatör årligen ska 
tilldelas gratis under handelsperioden genom 
att dividera det totala antalet utsläppsrätter 
enligt 6 § med det antal år i perioden under 
vilka luftfartygsoperatören bedriver luft-
fartsverksamhet.

Energimyndigheten ska senast den 28 feb-
ruari varje år på en luftfartygsoperatörs ut-
släppskonto i det register som avses i 15 § 
registrera det antal gratis utsläppsrätter för 
luftfart som operatören tilldelas för det året.

Om det drifttillstånd eller den operativa li-
cens som beviljats luftfartygsoperatörens 
organisation har upphört att gälla, om luft-
fartygsoperatören enligt 25 § 1 mom. genom 
beslut av Europeiska kommissionen har 
ålagts verksamhetsförbud eller om luftfar-
tygsoperatören lägger ner luftfartsverksam-
het som omfattas av denna lag, får Energi-
myndigheten efter återkallelsen eller verk-
samhetsnedläggningen inte längre registrera 
årliga utsläppsrätter på luftfartygsoperatö-
rens utsläppskonto. Transport- och kommu-
nikationsverket ska underrätta Energimyn-
digheten om återkallelse och åläggande som 
avses i detta moment.

18 §

Registrering av utsläppsrätter för luftfart 
vid byte av luftfartygsoperatör

När luftfartygets operatör byts ska den nya 
operatören anmäla bytet till Trafiksäkerhets-
verket och dessutom till Energimyndigheten, 

18 §

Registrering av utsläppsrätter för luftfart 
vid byte av luftfartygsoperatör

När luftfartygets operatör byts ska den nya 
operatören anmäla bytet till Transport- och 
kommunikationsverket och dessutom till 
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som i enlighet med 16 § 2 mom. registrerar 
utsläppsrätterna för året i fråga på den nya 
luftfartygsoperatörens utsläppskonto i re-
gistret.

Energimyndigheten, som i enlighet med 16 
§ 2 mom. registrerar utsläppsrätterna för året 
i fråga på den nya luftfartygsoperatörens ut-
släppskonto i registret.

21 §

Rätt att få information och utföra inspektion

För tillsynen och för verkställigheten av 
denna lag har Trafiksäkerhetsverket och 
Energimyndigheten rätt att få tillgång till 
nödvändig information av luftfartygsopera-
törer samt oberoende av sekretessbestäm-
melserna i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) av kontrol-
lörer.

För tillsynen över efterlevnaden av denna 
lag och de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den har Trafiksäkerhetsverket och 
Energimyndigheten rätt att utföra inspektion 
i andra lokaler än sådana som luftfartygso-
peratören använder för boende av permanent 
natur. Luftfartygsoperatören ska på begäran 
av den myndighet som utför inspektionen ge 
tillgång till sådana handlingar och till regi-
streringar i sitt datasystem samt tillträde till 
sådana anordningar och sådan utrustning 
som kan ha betydelse vid tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. Vid 
förrättande av inspektion ska bestämmelser-
na i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) föl-
jas. Den tjänsteman som utför inspektionen 
har rätt att gratis ta kopior av granskade 
handlingar och utskrifter av registreringar i 
datasystemet.

21 §

Rätt att få information och utföra inspektion

För tillsynen och för verkställigheten av 
denna lag har Transport- och kommunikat-
ionsverket och Energimyndigheten rätt att få 
tillgång till nödvändig information av luft-
fartygsoperatörer samt oberoende av sekre-
tessbestämmelserna i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) av 
kontrollörer.

För tillsynen över efterlevnaden av denna 
lag och de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den har Transport- och kommunikat-
ionsverket och Energimyndigheten rätt att 
utföra inspektion i andra lokaler än sådana 
som luftfartygsoperatören använder för bo-
ende av permanent natur. Luftfartygsopera-
tören ska på begäran av den myndighet som 
utför inspektionen ge tillgång till sådana 
handlingar och till registreringar i sitt data-
system samt tillträde till sådana anordningar 
och sådan utrustning som kan ha betydelse 
vid tillsynen över efterlevnaden av denna 
lag eller de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. Vid förrättande av inspektion 
ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningsla-
gen (434/2003) följas. Den tjänsteman som 
utför inspektionen har rätt att gratis ta ko-
pior av granskade handlingar och utskrifter 
av registreringar i datasystemet.

22 §

Administrativt tvång

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga den som 
bryter mot denna lag eller mot en bestäm-
melse som utfärdats med stöd av den att 
rätta till sin försummelse eller annars full-
göra sin skyldighet. Åläggandet kan förenas 

22 §

Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga den som bryter mot denna lag eller 
mot en bestämmelse som utfärdats med stöd 
av den att rätta till sin försummelse eller an-
nars fullgöra sin skyldighet. Åläggandet kan 
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med vite eller med hot om att verksamheten 
avbryts helt eller delvis eller att en åtgärd 
som försummats utförs på den försumliges 
bekostnad.

På vite, hot om avbytande och hot om 
tvångsutförande tillämpas vad som bestäms 
i viteslagen (1113/1990).

förenas med vite eller med hot om att verk-
samheten avbryts helt eller delvis eller att en 
åtgärd som försummats utförs på den för-
sumliges bekostnad.

På vite, hot om avbytande och hot om 
tvångsutförande tillämpas vad som före-
skrivs i viteslagen (1113/1990).

23 §

Utsläppshandelsförseelse i luftfart

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) försummar att utarbeta och till Trafik-
säkerhetsverket för godkännande sända in 
en övervakningsplan enligt 4 § eller för-
summar att rapportera sina utsläpp eller för-
summar att sörja för att rapporten kontrolle-
ras enligt 4 §,

2) anmäler felaktiga uppgifter till myndig-
heter,

3) använder utsläppsminskningar eller ut-
släppsminskningsenheter i strid med 14 §, 
eller

4) försummar att förete de handlingar och 
registreringar som avses i 21 § 1 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för ut-
släppshandelsförseelse i luftfart dömas till 
böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläg-
gande som har fastställts med stöd av denna 
lag och förenats med vite, kan lämnas obe-
straffad för samma gärning.

23 §

Utsläppshandelsförseelse i luftfart

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet

1) försummar att utarbeta och till Trans-
port- och kommunikationsverket för god-
kännande sända in en övervakningsplan en-
ligt 4 § eller försummar att rapportera sina 
utsläpp eller försummar att sörja för att rap-
porten kontrolleras enligt 4 §,

2) anmäler felaktiga uppgifter till myndig-
heter,

3) använder utsläppsminskningar eller ut-
släppsminskningsenheter i strid med 14 §, 
eller

4) försummar att förete de handlingar och 
registreringar som avses i 21 § 1 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för ut-
släppshandelsförseelse i luftfart dömas till 
böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläg-
gande som har fastställts med stöd av denna 
lag och förenats med vite, kan lämnas obe-
straffad för samma gärning.

24 §

Avgift för överskridande utsläppsrätter

Trafiksäkerhetsverket ska se till att nam-
nen offentliggörs på de luftfartygsoperatörer 
som bryter mot kraven i denna lag på över-
lämnande av tillräckligt många utsläppsrät-
ter.

Om en luftfartygsoperatör inte inom den 
frist som avses i 19 § överlämnar tillräckligt 
många utsläppsrätter för att täcka sina ut-
släpp under det föregående året, ska Trafik-

24 §

Avgift för överskridande utsläppsrätter

Transport- och kommunikationsverket ska 
se till att namnen offentliggörs på de luftfar-
tygsoperatörer som bryter mot kraven i 
denna lag på överlämnande av tillräckligt 
många utsläppsrätter.

Om en luftfartygsoperatör inte inom den 
frist som avses i 19 § överlämnar tillräckligt 
många utsläppsrätter för att täcka sina ut-
släpp under det föregående året, ska Trans-
port- och kommunikationsverket ålägga ope-
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säkerhetsverket ålägga operatören att betala 
staten en avgift för de överskridande ut-
släppsrätterna. Avgiften är 100 euro för 
varje ton koldioxidekvivalenter som släpps 
ut och som operatören inte överlämnat ut-
släppsrätter för. Avgiften för överskridande 
utsläppsrätter höjs i enlighet med det euro-
peiska harmoniserade konsumentprisin-
dexet. Avgiften för överskridande utsläpps-
rätter verkställs enligt 69 § i lagen om ut-
släppshandel.

Förutom att luftfartygsoperatören ska be-
tala avgiften för överskridande utsläppsrätter 
för luftfart enligt 2 mom., ska luftfartygso-
peratören överlämna det antal utsläppsrätter 
som motsvarar de överskridande utsläppen 
när denne överlämnar utsläppsrätterna för 
det följande kalenderåret.

ratören att betala staten en avgift för de 
överskridande utsläppsrätterna. Avgiften är 
100 euro för varje ton koldioxidekvivalenter 
som släpps ut och som operatören inte över-
lämnat utsläppsrätter för. Avgiften för över-
skridande utsläppsrätter höjs i enlighet med 
det europeiska harmoniserade konsument-
prisindexet. Avgiften för överskridande ut-
släppsrätter verkställs enligt 69 § i lagen om 
utsläppshandel.

Förutom att luftfartygsoperatören ska be-
tala avgiften för överskridande utsläppsrätter 
för luftfart enligt 2 mom., ska luftfartygso-
peratören överlämna det antal utsläppsrätter 
som motsvarar de överskridande utsläppen 
när denne överlämnar utsläppsrätterna för 
det följande kalenderåret.

25 §

Verksamhetsförbud

Om en luftfartygsoperatör inte iakttar kra-
ven i denna lag och om det genom åtgärder 
som avses i 22—24 § inte har kunnat säker-
ställas att kraven iakttas, får Trafiksäker-
hetsverket begära att Europeiska kommiss-
ionen beslutar om ett verksamhetsförbud för 
operatören i fråga. Begäran från Trafiksä-
kerhetsverket ska innehålla

1) belägg för att luftfartygsoperatören inte 
har fullgjort sina skyldigheter enligt denna 
lag,

2) utförliga uppgifter om de tillsynsåtgär-
der som Trafiksäkerhetsverket har vidtagit,

3) motiveringen för ett verksamhetsförbud 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, och

4) ett förslag om omfattningen av verk-
samhetsförbudet inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och villkor som 
kan förenas med förbudet.

Trafiksäkerhetsverket svarar för att Euro-
peiska kommissionens beslut sätts i kraft i 
Finland.

25 §

Verksamhetsförbud

Om en luftfartygsoperatör inte iakttar kra-
ven i denna lag och om det genom åtgärder 
som avses i 22–24 § inte har kunnat säker-
ställas att kraven iakttas, får Transport- och 
kommunikationsverket begära att Europe-
iska kommissionen beslutar om ett verk-
samhetsförbud för operatören i fråga. Begä-
ran från Transport- och kommunikationsver-
ket ska innehålla

1) belägg för att luftfartygsoperatören inte 
har fullgjort sina skyldigheter enligt denna 
lag,

2) utförliga uppgifter om de tillsynsåtgär-
der som Transport- och kommunikations-
verket har vidtagit,

3) motiveringen för ett verksamhetsförbud 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, och

4) ett förslag om omfattningen av verk-
samhetsförbudet inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och villkor som 
kan förenas med förbudet.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för att Europeiska kommissionens be-
slut sätts i kraft i Finland.

26 § 26 §
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Myndigheternas avgiftsbelagda prestationer

Trafiksäkerhetsverket och Energimyndig-
heten har rätt att ta ut en avgift för behand-
ling av ett tillstånd, en anmälan, ett godkän-
nande eller något annat ärende som omfattas 
av denna lag. Energimyndigheten har dessu-
tom rätt att ta ut en avgift för hanteringen av 
kontona i registret.

Närmare bestämmelser om Trafiksäker-
hetsverkets avgiftsbelagda prestationer en-
ligt 1 mom. och avgifterna för dem utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet och om Energimyndighetens pre-
stationer och avgifterna för dem genom för-
ordning av arbets- och näringsministeriet 
med iakttagande av lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992).

Myndigheternas avgiftsbelagda prestationer

Transport- och kommunikationsverket och 
Energimyndigheten har rätt att ta ut en av-
gift för behandling av ett tillstånd, en anmä-
lan, ett godkännande eller något annat 
ärende som omfattas av denna lag. Energi-
myndigheten har dessutom rätt att ta ut en 
avgift för hanteringen av kontona i registret.

Närmare bestämmelser om Transport- och 
kommunikationsverkets avgiftsbelagda pre-
stationer enligt 1 mom. och avgifterna för 
dem utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet och om Energimyndig-
hetens prestationer och avgifterna för dem 
genom förordning av arbets- och näringsmi-
nisteriet med iakttagande av lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992).

27 §

Ändringssökande

Omprövning av en kontrollörs utlåtande 
får begäras hos kontrollören på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut av Trafiksäkerhetsverket och 
Energimyndigheten samt ett beslut som har 
meddelats med anledning av begäran om 
omprövning får överklagas genom besvär 
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett 
ärende som gäller återkallande av godkän-
nandet av en kontrollör samt i ett ärende 
som avses i 22 eller 24 § får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen. Andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får överklagas genom be-
svär endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Beslut av Energimyndigheten och Trafik-
säkerhetsverket ska iakttas trots att ändring 
söks, om inte besvärsmyndigheten bestäm-
mer något annat.

Ändring i en avgift som Energimyndighet-
en och Trafiksäkerhetsverket bestämt för 

27 §

Ändringssökande

Omprövning av en kontrollörs utlåtande 
får begäras hos kontrollören på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Ett beslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket och Energimyndigheten samt ett 
beslut som har meddelats med anledning av 
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / ).

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett 
ärende som gäller återkallande av godkän-
nandet av en kontrollör samt i ett ärende 
som avses i 22 eller 24 § får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. Andra be-
slut av förvaltningsdomstolen får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut av Energimyndigheten och Trans-
port- och kommunikationsverket ska iakttas 
trots att ändring söks, om inte besvärsmyn-
digheten bestämmer något annat.

Ändring i en avgift som Energimyndighet-
en och Transport- och kommunikationsver-
ket bestämt för sina offentligrättsliga pre-
stationer får sökas på det sätt som föreskrivs 
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sina offentligrättsliga prestationer får sökas 
på det sätt som föreskrivs i lagen om grun-
derna för avgifter till staten.

i lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

46.

Lag

om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 3, 5—7, 11, 14, 15, 17 och 20 §, 
av dem 3, 5, 6, 14 och 20 § sådana de lyder i lag 1310/2009, 7 och 17 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1310/2009, 11 § sådan den lyder i lag 52/2018 samt 15 § sådan den lyder i lag 
991/2015, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av 
Trafiksäkerhetsverket, som kan meddela 
närmare föreskrifter om betalningsförfa-
rande och bokföring samt fastställa formulä-
ret för den deklarationsblankett som behövs 
för att fastställa avgiften.

3 §

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av 
Transport- och kommunikationsverket, som 
kan meddela närmare föreskrifter om betal-
ningsförfarande och bokföring samt fast-
ställa formuläret för den deklarationsblan-
kett som behövs för att fastställa avgiften.

5 §

Den betalningsskyldiges deklarationsskyl-
dighet

Den betalningsskyldige ska avge en skrift-
lig deklaration till Trafiksäkerhetsverket för 
föregående kalenderår senast den 31 januari. 
Deklarationen ska innehålla de uppgifter 
som behövs för att fastställa avgiften.

5 §

Den betalningsskyldiges deklarationsskyl-
dighet

Den betalningsskyldige ska avge en skrift-
lig deklaration till Transport- och kommuni-
kationsverket för föregående kalenderår sen-
ast den 31 januari. Deklarationen ska inne-
hålla de uppgifter som behövs för att fast-
ställa avgiften.
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6 §

Påförande av avgiften

Trafiksäkerhetsverket fastställer avgiften 
utan dröjsmål på grundval av deklarationen 
och andra utredningar som det har fått.

6 §

Påförande av avgiften

Transport- och kommunikationsverket
fastställer avgiften utan dröjsmål på grund-
val av deklarationen och andra utredningar 
som det har fått.

7 §

Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret skall betalas i 
fyra lika stora poster senast den 15 dagen i 
betalningsperiodens andra kalendermånad.

Om den betalningsskyldige inte har fått 
del av avgiftsbeslutet före utgången av den 
tid som avses i 1 mom. skall avgiften betalas 
enligt deklarationen eller den betalnings-
skyldiges bokföring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat 
avgiften inom utsatt tid eller har betalat den 
till lägre belopp än vad som fastställts i av-
giftsbeslutet, ska Trafiksäkerhetsverket utan 
dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att 
betala den obetalda avgiften. 

7 §

Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret skall betalas i 
fyra lika stora poster senast den 15 dagen i 
betalningsperiodens andra kalendermånad.

Om den betalningsskyldige inte har fått 
del av avgiftsbeslutet före utgången av den 
tid som avses i 1 mom. skall avgiften betalas 
enligt deklarationen eller den betalnings-
skyldiges bokföring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat 
avgiften inom utsatt tid eller har betalat den 
till lägre belopp än vad som fastställts i av-
giftsbeslutet, ska Transport- och kommuni-
kationsverket utan dröjsmål ålägga den be-
talningsskyldige att betala den obetalda av-
giften.

11 §

Betalningsställen

II fråga om betalningsställen, kostnader för 
betalningar samt överföring till Trafiksäker-
hetsverket av avgifter som mottagits av pen-
ninginrättningar tillämpas 9 och 11 § i lagen 
om skatteuppbörd (11/2018).

11 §

Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, kostnader för 
betalningar samt överföring till Transport-
och kommunikationsverket av avgifter som 
mottagits av penninginrättningar tillämpas 
18 och 22 § i lagen om skatteuppbörd 
(11/2018).

14 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begä-

14 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begä-
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ras hos Trafikverket. Omprövning av ett 
ärende som gäller påförande av avgift ska 
begäras inom tre år från ingången av kalen-
deråret efter det år då avgiften påfördes, 
dock senast 60 dagar efter delfåendet av be-
slutet.

ras hos Transport- och kommunikationsver-
ket. Omprövning av ett ärende som gäller 
påförande av avgift ska begäras inom tre år 
från ingången av kalenderåret efter det år då 
avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter 
delfåendet av beslutet.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Rätt att på statens vägnar anföra besvär 
över Trafiksäkerhetsverkets beslut har den 
direktör vid verket som ansvarar för admi-
nistrativa ärenden.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Rätt att på statens vägnar anföra besvär 
över Transport- och kommunikationsverkets
beslut har den direktör vid verket som an-
svarar för administrativa ärenden.

17 §

Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från 
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden in-
lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. 
Besvärsrätt för statens del har den direktör 
vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för 
administrativa ärenden.

17 §

Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från 
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. 
Besvärsskriften ska inom besvärstiden in-
lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. 
Besvärsrätt för statens del har den direktör 
vid Transport- och kommunikationsverket
som ansvarar för administrativa ärenden.

20 §

Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för 
Trafiksäkerhetsverket eller en av denna för-

20 §

Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för 
Transport- och kommunikationsverket eller 
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ordnad sakkunnig och ojävig person för 
granskning visa sitt bokföringsmaterial och 
övriga för påförande av avgifter och över-
vakning av betalning nödvändiga uppgifter i 
begärd form.

en av verket förordnad sakkunnig och ojävig 
person för granskning visa sitt bokförings-
material och övriga för påförande av avgif-
ter och övervakning av betalning nödvän-
diga uppgifter i begärd form.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

47.

Lag 

om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 

27 b, 31, 32, 37, 38, 42, 42 a, 42 b, 43 b—43 d, 43 f–43 h, 47, 48, 52, 52 b, 56, 56 a, 62, 99, 
99 b, 100, 100 a, 100 b, 101—103, 105, 107, 108 a, 109 och 109 a §, av dem 3, 4, 6, 10, 11, 
13, 15 d, 27, 27 a, 27 b, 31, 32, 37, 38, 42, 42 a, 42 b, 47, 48, 52, 52 b, 56, 56 a, 62, 99, 99 b, 
100, 100 a, 100 b, 101—103, 105, 107, 108 a och 109 a § sådana de lyder i lag (   /   ) samt 43 
b—43 d, 43 f—43 h och 109 § i lag 446/2012 som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) trafiksystem den helhet som består av 

person- och godstrafik inom alla trafikfor-
mer, av de trafiknät som betjänar dessa, av 
kommunikationsförbindelser och informat-
ion, samt av i lagen om transportservice 
(320/2017) avsedda tjänster, trafikmedel och 
system som styr trafiken,  

2) väghållning planering, byggande, un-
derhåll och trafikförvaltning av landsvägar 
samt produktion och uppdatering av inform-
ationen kring dessa uppgifter,  

3 §

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) trafiksystem den helhet som består av 

person- och godstrafik inom alla trafikfor-
mer, av de trafiknät som betjänar dessa, av 
kommunikationsförbindelser och informat-
ion, samt av i lagen om transportservice 
(320/2017) avsedda tjänster, trafikmedel och 
system som styr trafiken,  

2) väghållning planering, byggande, un-
derhåll och trafikförvaltning av landsvägar 
samt produktion och uppdatering av inform-
ationen kring dessa uppgifter,  
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3) byggande anläggande av ny väg och för-
bättring av väg,  

4) underhåll skötsel och reparation av väg,  
5) väghållare Trafikverket,  
6) väghållningsområde ett område som 

fastställs genom ett samarbetsavtal mellan 
landskapen och inom vilket de väghållnings-
uppgifter som landskapen i området ska an-
svara för sköts i enlighet med samarbetsavta-
let,  

7) avtal om väghållning det avtal som ska 
ingås mellan väghållaren och landskapen för 
ordnandet av väghållningen.

3) byggande anläggande av ny väg och för-
bättring av väg,  

4) underhåll skötsel och reparation av väg,  
5) väghållare Trafikledsverket,  
6) väghållningsområde ett område som 

fastställs genom ett samarbetsavtal mellan 
landskapen och inom vilket de väghållnings-
uppgifter som landskapen i området ska an-
svara för sköts i enlighet med samarbetsavta-
let,  

7) avtal om väghållning det avtal som ska 
ingås mellan väghållaren och landskapen för 
ordnandet av väghållningen.  

4 § 

Landsvägar 

En landsväg är en statsägd väg eller en väg 
som innehas med vägrätt som har anvisats för 
allmän trafik och förvaltas av Trafikverket. 
Landsvägarna är beroende på sin betydelse 
för trafiken riksvägar, stamvägar, regionala 
vägar eller förbindelsevägar.  

Riksvägarna betjänar långväga trafik som 
är riksomfattande eller rör sig över land-
skapsgränserna. Stamvägarna kompletterar 
nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom 
landskapen. De regionala vägarna betjänar 
trafiken inom de ekonomiska regionerna och 
förbinder dem med riks- och stamvägar. De 
övriga landsvägarna är förbindelsevägar. Be-
stämmelser om klassificeringen av riksvägar, 
stamvägar, regionala vägar och förbindelse-
vägar utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet.  

De landsvägar som hör till det nationellt 
viktiga stomnätet förbinder de största nation-
ella och internationella centrumen och knut-
punkterna med varandra samt betjänar sär-
skilt den långväga trafiken. Närmare be-
stämmelser om till vilka delar landsvägarna 
hör till stomnätet utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.  

En landsväg kan vara en motorväg eller 
motortrafikled eller annan väg avsedd för tra-
fik av en viss art. Närmare bestämmelser om 
motorvägars och motortrafikleders tekniska 
egenskaper utfärdas genom förordning av 
statsrådet. En landsväg kan även vara avsedd 
att användas endast på vintern (särskild vin-
terväg).  

4 § 

Landsvägar 

En landsväg är en statsägd väg eller en väg 
som innehas med vägrätt som har anvisats för 
allmän trafik och förvaltas av Trafikledsver-
ket. Landsvägarna är beroende på sin bety-
delse för trafiken riksvägar, stamvägar, reg-
ionala vägar eller förbindelsevägar.  

Riksvägarna betjänar långväga trafik som 
är riksomfattande eller rör sig över land-
skapsgränserna. Stamvägarna kompletterar 
nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom 
landskapen. De regionala vägarna betjänar 
trafiken inom de ekonomiska regionerna och 
förbinder dem med riks- och stamvägar. De 
övriga landsvägarna är förbindelsevägar. Be-
stämmelser om klassificeringen av riksvägar, 
stamvägar, regionala vägar och förbindelse-
vägar utfärdas genom förordning av kommu-
nikationsministeriet.  

De landsvägar som hör till det nationellt 
viktiga stomnätet förbinder de största nation-
ella och internationella centrumen och knut-
punkterna med varandra samt betjänar sär-
skilt den långväga trafiken. Närmare be-
stämmelser om till vilka delar landsvägarna 
hör till stomnätet utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.  

En landsväg kan vara en motorväg eller 
motortrafikled eller annan väg avsedd för tra-
fik av en viss art. Närmare bestämmelser om 
motorvägars och motortrafikleders tekniska 
egenskaper utfärdas genom förordning av 
statsrådet. En landsväg kan även vara avsedd 
att användas endast på vintern (särskild vin-
terväg).  
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6 § 

Landsvägsfärjor 

Till en landsväg hör också färja med färje-
led och färjeläge. En färja kan styras med 
hjälp av styrlinor eller annan ersättande an-
ordning som Trafiksäkerhetsverket har god-
känt (vajerfärja) eller vara en frigående färja 
(frigående färja). På frigående färjor tilläm-
pas vad som föreskrivs om de ro-ro-
passagerarfartyg som avses i 2 § i lagen om 
fartygs tekniska säkerhet och säker drift av 
fartyg (1686/2009). 

För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs 
eller bestäms om dem. Den som producerar 
färjtrafikservice ansvarar för att föraren av 
vajerfärjan har fyllt 18 år och har förmåga att 
sköta uppgiften. Serviceproducenten ansvarar 
dessutom för att föraren av vajerfärjan är för-
trogen med vajerfärjans maskineri, konstrukt-
ion och användning samt med reglerna i 1972 
års konvention om de internationella reglerna 
till förhindrande av sammanstötning till sjöss 
(FördrS 30/1977) och i förordningen om för-
hindrande av sammanstötning i inre farvatten 
(Regler för inre farvatten 1978, 252/1978) 
samt med innehållet i de bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av 4 mom. En förare 
av en vajerfärja ska ha tillräckligt god hälsa 
för att kunna köra vajerfärjan. Föraren ska 
också ha tillräckliga språkkunskaper för att 
kunna ge anvisningar till passagerarna i nöd-
situationer. Trafiksäkerhetsverket får med-
dela närmare föreskrifter om besiktning av 
vajerfärjor och om vajerfärjors utrustning och 
väghållaren närmare föreskrifter om vajerfär-
jors bemanning.  

Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsa-
ker som har samband med trafiken eller på 
ansökan av ett landskap, en kommun eller 
någon annan myndighet eller aktör kan väg-
hållaren besluta att en färja ska gå enligt tid-
tabell. I beslutet ska samtidigt anges grun-
derna för fastställandet av tidtabellen. Innan 
saken avgörs ska väghållaren ge dem som di-
rekt berörs av färjtrafiken tillfälle att fram-
föra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande 
av kommunen i fråga och vid behov också av 

6 § 

Landsvägsfärjor 

Till en landsväg hör också färja med färje-
led och färjeläge. En färja kan styras med 
hjälp av styrlinor eller annan ersättande an-
ordning som Transport- och kommunikat-
ionsverket har godkänt (vajerfärja) eller vara 
en frigående färja (frigående färja). På frigå-
ende färjor tillämpas vad som föreskrivs om 
de ro-ro-passagerarfartyg som avses i 2 § i 
lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker 
drift av fartyg (1686/2009). 

För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs 
eller bestäms om dem. Den som producerar 
färjtrafikservice ansvarar för att föraren av 
vajerfärjan har fyllt 18 år och har förmåga att 
sköta uppgiften. Serviceproducenten ansvarar 
dessutom för att föraren av vajerfärjan är för-
trogen med vajerfärjans maskineri, konstrukt-
ion och användning samt med reglerna i 1972 
års konvention om de internationella reglerna 
till förhindrande av sammanstötning till sjöss 
(FördrS 30/1977) och i förordningen om för-
hindrande av sammanstötning i inre farvatten 
(Regler för inre farvatten 1978, 252/1978) 
samt med innehållet i de bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av 4 mom. En förare 
av en vajerfärja ska ha tillräckligt god hälsa 
för att kunna köra vajerfärjan. Föraren ska 
också ha tillräckliga språkkunskaper för att 
kunna ge anvisningar till passagerarna i nöd-
situationer. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
besiktning av vajerfärjor och om vajerfärjors 
utrustning och väghållaren närmare föreskrif-
ter om vajerfärjors bemanning.  

Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsa-
ker som har samband med trafiken eller på 
ansökan av ett landskap, en kommun eller 
någon annan myndighet eller aktör kan väg-
hållaren besluta att en färja ska gå enligt tid-
tabell. I beslutet ska samtidigt anges grun-
derna för fastställandet av tidtabellen. Innan 
saken avgörs ska väghållaren ge dem som di-
rekt berörs av färjtrafiken tillfälle att fram-
föra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande 
av kommunen i fråga och vid behov också av 
andra myndigheter. Väghållaren ska kungöra 
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andra myndigheter. Väghållaren ska kungöra 
beslutet, och tidtabellen ska läggas fram i 
omedelbar närhet av färjeläget. 

Närmare bestämmelser om tillsynen över 
färjor, körordningen till en färja, prioriterade 
transporter och annan vägtrafik, körande av 
en vajerfärja när den är frikopplad från styr-
linan, åtgärder som föranleds av korsningar 
mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg 
som krävs av föraren av en vajerfärja och ut-
rustningen vid ett färjeläge utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

beslutet, och tidtabellen ska läggas fram i 
omedelbar närhet av färjeläget. 

Närmare bestämmelser om tillsynen över 
färjor, körordningen till en färja, prioriterade 
transporter och annan vägtrafik, körande av 
en vajerfärja när den är frikopplad från styr-
linan, åtgärder som föranleds av korsningar 
mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg 
som krävs av föraren av en vajerfärja och ut-
rustningen vid ett färjeläge utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

10 § 

Väghållare och kostnaderna för väghållning-
en 

Trafikverket är väghållare för landsvägsnä-
tet och utövar de rättigheter som har grundats 
för väghållningen. Staten svarar för kostna-
derna för väghållningen.  

Av särskilda orsaker, till exempel om väg-
hållningen sköts så att den till sin kvalitet el-
ler omfattning håller en högre standard än 
vad den allmänna trafiken eller anpassningen 
av vägen till miljön kräver eller om någon 
drar särskild nytta av de åtgärder som vidtas, 
kan förutom väghållaren också någon annan 
enligt avtal delta i kostnaderna för väghåll-
ningen eller åta sig att se till att någon åtgärd 
som hänför sig till väghållningen vidtas. 

För att säkerställa att trafiksystemet funge-
rar och för att genomföra lagens syften kan 
väghållaren av särskilda skäl och i enlighet 
med ett avtal delta i kostnaderna för andra 
åtgärder som hänför sig till väghållarens 
uppgifter än byggande och underhåll av 
landsvägar.

10 § 

Väghållare och kostnaderna för väghållning-
en 

Trafikledsverket är väghållare för lands-
vägsnätet och utövar de rättigheter som har 
grundats för väghållningen. Staten svarar för 
kostnaderna för väghållningen.  

Av särskilda orsaker, till exempel om väg-
hållningen sköts så att den till sin kvalitet el-
ler omfattning håller en högre standard än 
vad den allmänna trafiken eller anpassningen 
av vägen till miljön kräver eller om någon 
drar särskild nytta av de åtgärder som vidtas, 
kan förutom väghållaren också någon annan 
enligt avtal delta i kostnaderna för väghåll-
ningen eller åta sig att se till att någon åtgärd 
som hänför sig till väghållningen vidtas. 

För att säkerställa att trafiksystemet funge-
rar och för att genomföra lagens syften kan 
väghållaren av särskilda skäl och i enlighet 
med ett avtal delta i kostnaderna för andra 
åtgärder som hänför sig till väghållarens 
uppgifter än byggande och underhåll av 
landsvägar.

11 § 

Myndigheter som svarar för väghållningen 

Trafikverket svarar för de uppgifter som 
ska skötas av ägaren till landsvägsnätet och 
för de riksomfattande uppgifterna inom väg-
hållningen. Trafikverket ska även styra land-

11 § 

Myndigheter som svarar för väghållningen 

Trafikledsverket svarar för de uppgifter 
som ska skötas av ägaren till landsvägsnätet 
och för de riksomfattande uppgifterna inom 
väghållningen. Trafikledsverket ska även 
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skapen vid skötseln av uppgifterna inom 
väghållningen. 

Landskapen svarar inom sina respektive 
verksamhetsområden för skötseln av uppgif-
ter inom väghållningen i enlighet med avtalet 
om väghållningen och under Trafikverkets
styrning på högst nio väghållningsområden. 
Trafikverket svarar dock för byggandet av 
viktiga projekt.  

Trafikverket är det behöriga organ som av-
ses i artikel 2 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av 
vägars säkerhet och den administrativa myn-
dighet som avses i artikel 4 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/54/EG om 
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i 
det transeuropeiska vägnätet.

styra landskapen vid skötseln av uppgifterna 
inom väghållningen. 

Landskapen svarar inom sina respektive 
verksamhetsområden för skötseln av uppgif-
ter inom väghållningen i enlighet med avtalet 
om väghållningen och under Trafikledsver-
kets styrning på högst nio väghållningsområ-
den. Trafikledsverket svarar dock för byg-
gandet av viktiga projekt.  

Trafikledsverket är det behöriga organ som 
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av 
vägars säkerhet. Transport- och kommunikat-
ionsverket är den administrativa myndighet 
som avses i artikel 4 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/54/EG om mini-
mikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det 
transeuropeiska vägnätet.

13 § 

Allmänna krav för väghållning 

Utvecklandet och underhållet av samt inve-
steringarna i landsvägsnätet ska främja 

1) den riksomfattande trafiksystemplanens 
mål, 

2) möjligheterna att uppnå de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen, om-
rådesutvecklingen, möjligheterna att uppnå 
de mål som ställts för samhällsstrukturen och 
miljön vid planeringen av markanvändningen 
samt en ekonomisk samhällsstruktur och om-
rådesanvändning,  

3) minskningen av utsläpp i trafiken, och 
4) möjligheterna att utnyttja information 

och digitalisering samt trafikens automatise-
ring och förutsättningarna för utvecklande av 
trafiktjänster.  

Landsvägar ska planeras, byggas och hållas 
i skick med hänsyn till deras betydelse för 
trafiken så att  

1) landsvägarna erbjuder möjlighet till 
trygg och fungerande trafik och transport i 
hela landet till skäliga kostnader och med be-
aktande av olika trafikformer, olika befolk-
ningsgruppers trafikbehov och olika närings-
grenars transportbehov,  

2) de olägenheter som landsvägsnätet och 
trafiken orsakar miljön blir så små som möj-
ligt och naturresurserna används sparsamt,  

13 § 

Allmänna krav för väghållning 

Utvecklandet och underhållet av samt inve-
steringarna i landsvägsnätet ska främja 

1) den riksomfattande trafiksystemplanens 
mål, 

2) möjligheterna att uppnå de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen, om-
rådesutvecklingen, möjligheterna att uppnå 
de mål som ställts för samhällsstrukturen och 
miljön vid planeringen av markanvändningen 
samt en ekonomisk samhällsstruktur och om-
rådesanvändning,  

3) minskningen av utsläpp i trafiken, och 
4) möjligheterna att utnyttja information 

och digitalisering samt trafikens automatise-
ring och förutsättningarna för utvecklande av 
trafiktjänster.  

Landsvägar ska planeras, byggas och hållas 
i skick med hänsyn till deras betydelse för 
trafiken så att  

1) landsvägarna erbjuder möjlighet till 
trygg och fungerande trafik och transport i 
hela landet till skäliga kostnader och med be-
aktande av olika trafikformer, olika befolk-
ningsgruppers trafikbehov och olika närings-
grenars transportbehov,  

2) de olägenheter som landsvägsnätet och 
trafiken orsakar miljön blir så små som möj-
ligt och naturresurserna används sparsamt,  
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3) väghållningen inte orsakar någon större 
skada eller olägenhet än behövligt, 

4) landsvägarna med avseende på trafiken 
och tekniskt sett är så fungerande och säkra 
som möjligt och syftet med dem uppnås på 
ett så förmånligt sätt som möjligt, 

5) informationen om landsvägarna uppdat-
eras och är tillgänglig, och 

6) landsvägarna och den digitala infrastruk-
turen i anknytning till dem är kompatibla 
med den övriga trafiken och dess digitala in-
frastruktur.  

En landsväg förbättras när den allmänna 
trafiken så kräver eller i syfte att undanröja 
eller minska olägenheter av trafiken eller om 
markanvändningen så kräver. En ny landsväg 
anläggs om det existerande landsvägsnätet 
inte längre tillgodoser den allmänna trafikens 
eller markanvändningens behov och om 
dessa behov inte kan tillgodoses på ett ända-
målsenligt sätt genom att utveckla trafiksy-
stemet eller förbättra vägen eller om olägen-
heterna av trafiken inte kan undanröjas eller i 
tillräcklig utsträckning minskas. En landsväg 
får inte byggas i strid med en plan med rätts-
verkningar.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter som behövs för att garantera uppfyl-
landet av de i 2 mom. avsedda krav som gäl-
ler vägkonstruktion, utrustning, trafiktek-
niska lösningar samt användningen av lands-
vägar och begräsningar för den.

3) väghållningen inte orsakar någon större 
skada eller olägenhet än behövligt, 

4) landsvägarna med avseende på trafiken 
och tekniskt sett är så fungerande och säkra 
som möjligt och syftet med dem uppnås på 
ett så förmånligt sätt som möjligt, 

5) informationen om landsvägarna uppdat-
eras och är tillgänglig, och 

6) landsvägarna och den digitala infrastruk-
turen i anknytning till dem är kompatibla 
med den övriga trafiken och dess digitala in-
frastruktur.  

En landsväg förbättras när den allmänna 
trafiken så kräver eller i syfte att undanröja 
eller minska olägenheter av trafiken eller om 
markanvändningen så kräver. En ny landsväg 
anläggs om det existerande landsvägsnätet 
inte längre tillgodoser den allmänna trafikens 
eller markanvändningens behov och om 
dessa behov inte kan tillgodoses på ett ända-
målsenligt sätt genom att utveckla trafiksy-
stemet eller förbättra vägen eller om olägen-
heterna av trafiken inte kan undanröjas eller i 
tillräcklig utsträckning minskas. En landsväg 
får inte byggas i strid med en plan med rätts-
verkningar.  

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter som behövs för att ga-
rantera uppfyllandet av de i 2 mom. avsedda 
krav som gäller vägkonstruktion, utrustning, 
trafiktekniska lösningar samt användningen 
av landsvägar och begräsningar för den.

15 d § 

Förfarandet för beredningen av planerna 

Kommunikationsministeriet ska bereda den 
riksomfattande trafiksystemplanen i samar-
bete med samtliga landskap och med de mi-
nisterier, myndigheter och andra aktörer som 
är centrala med tanke på planen. Utlåtande 
om utkastet till planen ska begäras från de 
ministerier, myndigheter och andra aktörer 
för vars verksamhetsområde eller uppgifter 
planen har en väsentlig betydelse.  

Landskapet ska bereda landskapets trafik-
systemplan i samarbete med statens trafik-
förvaltning, områdets kommuner och övriga 
landskap samt myndigheter och övriga aktö-
rer för vars verksamhetsområde trafik-

15 d § 

Förfarandet för beredningen av planerna 

Kommunikationsministeriet ska bereda den 
riksomfattande trafiksystemplanen i samar-
bete med samtliga landskap och med de mi-
nisterier, myndigheter och andra aktörer som 
är centrala med tanke på planen. Utlåtande 
om utkastet till planen ska begäras från de 
ministerier, myndigheter och andra aktörer 
för vars verksamhetsområde eller uppgifter 
planen har en väsentlig betydelse.  

Landskapet ska bereda landskapets trafik-
systemplan i samarbete med statens trafik-
förvaltning, områdets kommuner och övriga 
landskap samt myndigheter och övriga aktö-
rer för vars verksamhetsområde trafik-

RP 61/2018 rd



1288

systemplanen kan ha väsentlig betydelse. 
Landskapet ska begära utlåtande om utkastet 
till planen från områdets kommuner och från 
de ministerier, myndigheter, övriga landskap 
och andra instanser för vars verksamhetsom-
råde eller uppgifter planen har väsentlig be-
tydelse.  

Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket ska 
delta i utarbetandet både av den riksomfat-
tande trafiksystemplanen och av landskapets 
trafiksystemplan.  

Den som svarar för beredningen av planen 
ska ge även andra instanser än de som avses i 
1 och 2 mom. möjlighet att bekanta sig med 
de i de nämnda momenten avsedda planut-
kasten och att framföra sina åsikter. Inform-
ation om den möjligheten ges genom att of-
fentliggöra en kungörelse på det sätt som 
anges i 108 §. För framförande av åsikter ska 
det reserveras minst 30 dagar. Även om en 
godkänd plan och om motiveringarna samt 
hur utlåtanden och åsikter har beaktats ska 
kungöras offentligt på motsvarande sätt.  

systemplanen kan ha väsentlig betydelse. 
Landskapet ska begära utlåtande om utkastet 
till planen från områdets kommuner och från 
de ministerier, myndigheter, övriga landskap 
och andra instanser för vars verksamhetsom-
råde eller uppgifter planen har väsentlig be-
tydelse.  

Transport- och kommunikationsverket och 
Trafikledsverket ska delta i utarbetandet både 
av den riksomfattande trafiksystemplanen 
och av landskapets trafiksystemplan i enlig-
het med det som särskilt föreskrivs i lagen. 
Transport- och kommunikationsverket deltar 
i egenskap av sakkunnig i transportservice, 
en fungerande marknad, utnyttjande av in-
formation och främjande av automation i ut-
arbetandet av trafiksystemplanen och åtgär-
derna. Trafikledsverket deltar i egenskap av 
sakkunnig i trafikledshållning och inneha-
vare av trafikledsegendom i trafiksystempla-
neringen och beredningen av åtgärder som 
gäller trafiknäten.

Den som svarar för beredningen av planen 
ska ge även andra instanser än de som avses i 
1 och 2 mom. möjlighet att bekanta sig med 
de i de nämnda momenten avsedda planut-
kasten och att framföra sina åsikter. Inform-
ation om den möjligheten ges genom att of-
fentliggöra en kungörelse på det sätt som 
anges i 108 §. För framförande av åsikter ska 
det reserveras minst 30 dagar. Även om en 
godkänd plan och om motiveringarna samt 
hur utlåtanden och åsikter har beaktats ska 
kungöras offentligt på motsvarande sätt.  

27 § 

Växelverkan 

När en utredningsplan och en vägplan utar-
betas ska landskapet ge kommunen, fastig-
hetsägare och övriga sakägare samt personer 
vars boende, arbete eller övriga förhållanden 
kan påverkas av planen möjlighet att delta i 
beredningen av planen, att bedöma verkning-
arna av planen och att skriftligen eller munt-
ligen framföra sin åsikt i saken. 

Innan planen godkänns ska landskapet ge 
de i 1 mom. avsedda intressenterna tillfälle 
att göra en anmärkning med anledning av 
planen. Landskapet ska i detta syfte hålla ut-
redningsplanen och vägplanen offentligt 

27 § 

Växelverkan 

När en utredningsplan och en vägplan utar-
betas ska landskapet ge kommunen, fastig-
hetsägare och övriga sakägare samt personer 
vars boende, arbete eller övriga förhållanden 
kan påverkas av planen möjlighet att delta i 
beredningen av planen, att bedöma verkning-
arna av planen och att skriftligen eller munt-
ligen framföra sin åsikt i saken. 

Innan planen godkänns ska landskapet ge 
de i 1 mom. avsedda intressenterna tillfälle 
att göra en anmärkning med anledning av 
planen. Landskapet ska i detta syfte hålla ut-
redningsplanen och vägplanen offentligt 
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framlagda oavbrutet i 30 dagar. Anmärk-
ningarna mot planen ska ges in till landskapet 
före utgången av den tid under vilken planen 
är framlagd. Landskapet ska ge de kommuner 
vars område omfattas av planen möjlighet att 
yttra sig om anmärkningarna. Landskapet ska 
på det sätt som landskapens tillkännagivan-
den ska kungöras enligt landskapslagen kun-
göra framläggandet av planen samt på vilket 
sätt och inom vilken tid anmärkningar kan 
göras. Landskapet ska sända ett skriftligt 
meddelande om att planen lagts fram till de 
ägare och innehavare av fastigheter inom 
planens verkningsområde som är bosatta i ett 
annat landskap och är nämnda i handlingarna 
eller annars är kända. 

Landskapet ska framföra sitt motiverade 
ställningstagande till de anmärkningar som 
har gjorts mot planen. Landskapets ställ-
ningstagande ska meddelas områdets kom-
muner samt dem som skriftligen har begärt 
det och som samtidigt har meddelat sin 
adress. Landskapets motiverade ställningsta-
gande meddelas i väghållarens beslut som 
gäller godkännandet av planen.  

Landskapet ska begära utlåtande om planen 
av de övriga landskap och kommuner vars 
område planen gäller eller på vars område 
verkningar av planen i övrigt visar sig samt 
av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Landskapet ska begära utlåtande även av 
andra myndigheter, om det med tanke på be-
slutsprövningen är behövligt. Landskapet ska 
ge sitt motiverade ställningstagande om de 
utlåtanden som getts om planen.  

Om en vägplan som varit offentligt fram-
lagd behöver ändras och ändringens verk-
ningar bedöms vara ringa, kan ett enklare 
förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 
2—4 mom. 

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
växelverkan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

framlagda oavbrutet i 30 dagar. Anmärk-
ningarna mot planen ska ges in till landskapet 
före utgången av den tid under vilken planen 
är framlagd. Landskapet ska ge de kommuner 
vars område omfattas av planen möjlighet att 
yttra sig om anmärkningarna. Landskapet ska 
på det sätt som landskapens tillkännagivan-
den ska kungöras enligt landskapslagen kun-
göra framläggandet av planen samt på vilket 
sätt och inom vilken tid anmärkningar kan 
göras. Landskapet ska sända ett skriftligt 
meddelande om att planen lagts fram till de 
ägare och innehavare av fastigheter inom 
planens verkningsområde som är bosatta i ett 
annat landskap och är nämnda i handlingarna 
eller annars är kända. 

Landskapet ska framföra sitt motiverade 
ställningstagande till de anmärkningar som 
har gjorts mot planen. Landskapets ställ-
ningstagande ska meddelas områdets kom-
muner samt dem som skriftligen har begärt 
det och som samtidigt har meddelat sin 
adress. Landskapets motiverade ställningsta-
gande meddelas i Transport- och kommuni-
kationsverket beslut som gäller godkännandet 
av planen.  

Landskapet ska begära utlåtande om planen 
av de övriga landskap och kommuner vars 
område planen gäller eller på vars område 
verkningar av planen i övrigt visar sig samt 
av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Landskapet ska begära utlåtande även av 
andra myndigheter, om det med tanke på be-
slutsprövningen är behövligt. Landskapet ska 
ge sitt motiverade ställningstagande om de 
utlåtanden som getts om planen.  

Om en vägplan som varit offentligt fram-
lagd behöver ändras och ändringens verk-
ningar bedöms vara ringa, kan ett enklare 
förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 
2—4 mom. 
Närmare bestämmelser om förfarandet för 
växelverkan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

27 a § 

Förhandsöverläggning 

Medan en utredningsplan och en vägplan 
utarbetas och innan planen lämnas för god-

27 a § 

Förhandsöverläggning 

Medan en utredningsplan och en vägplan 
utarbetas och innan planen lämnas för god-
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kännande kan väghållaren i egenskap av den 
som godkänner planen anordna en förhands-
överläggning på eget initiativ eller på begä-
ran av landskapet eller en annan myndighet. 
Förhandsöverläggningen har till syfte att 
främja hanteringen av de utrednings- och ut-
värderingsförfaranden som krävs för planen, 
informationsutbytet mellan landskapet, väg-
hållaren och de övriga myndigheterna samt 
att förbättra utredningarnas och handlingar-
nas kvalitet och tillgänglighet och skapa smi-
digare förfaranden.

kännande ska Transport- och kommunikat-
ionsverket anordna en förhandsöverläggning 
på begäran av landskapet eller en annan 
myndighet. Verket kan också anordna för-
handsöverläggning på eget initiativ. För-
handsöverläggningen ska anordnas inom 
rimlig tid. Förhandsöverläggningen har till 
syfte att främja hanteringen av de utrednings-
och utvärderingsförfaranden som krävs för 
planen, informationsutbytet mellan landskap-
et och de övriga myndigheterna samt att för-
bättra utredningarnas och handlingarnas kva-
litet och tillgänglighet och skapa smidigare 
förfaranden.

27 b § 

Framställning om godkännande av en utred-
ningsplan och en vägplan 

Landskapet gör en framställning till väg-
hållaren om godkännande av en utrednings-
plan eller en vägplan.  

Den framställning om godkännande av en 
utredningsplan ska innehålla de uppgifter, ut-
redningar och handlingar enligt 15 q, 15 r, 
16, 17, 19, 27, 29 och 43 b § i denna lag som 
behövs för den prövning som gäller godkän-
nandet av planen.  

Den framställning om godkännande av en 
vägplan ska innehålla de uppgifter och utred-
ningar enligt 15 q, 15 r, 16, 17, 22—24, 27, 
28, 29, 43 b, 44 ja 45 § i denna lag som be-
hövs för den prövning som gäller godkän-
nandet av planen. 

Framställningen om godkännandet och det 
material om planen som utgör grunden för 
framställningen ska lämnas till väghållaren
skriftligen samt i mån av möjlighet elektro-
niskt.  

Närmare bestämmelser om innehållet i ut-
redningsplanen och vägplanen och om in-
lämnandet av dessa får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.  

27 b § 

Framställning om godkännande av en utred-
ningsplan och en vägplan 

Landskapet gör en framställning till Trans-
port- och kommunikationsverket om godkän-
nande av en utredningsplan eller en vägplan.  

Den framställning om godkännande av en 
utredningsplan ska innehålla de uppgifter, ut-
redningar och handlingar enligt 15 q, 15 r, 
16, 17, 19, 27, 29 och 43 b § i denna lag som 
behövs för den prövning som gäller godkän-
nandet av planen.  

Den framställning om godkännande av en 
vägplan ska innehålla de uppgifter och utred-
ningar enligt 15 q, 15 r, 16, 17, 22—24, 27, 
28, 29, 43 b, 44 ja 45 § i denna lag som be-
hövs för den prövning som gäller godkän-
nandet av planen. 

Framställningen om godkännandet och det 
material om planen som utgör grunden för 
framställningen ska lämnas till Transport-
och kommunikationsverket skriftligen samt i 
mån av möjlighet elektroniskt.  Verket ska 
begära Trafikledsverket om utlåtande om 
planen om det inte är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om innehållet i ut-
redningsplanen och vägplanen och om in-
lämnandet av dessa får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.  

31 § 31 § 
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Planernas giltighetstid 

En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år 
från utgången av det år under vilket godkän-
nandet av utredningsplanen för projektet har 
vunnit laga kraft. I annat fall förfaller beslu-
tet om godkännande av utredningsplanen. 
Väghållaren kan på ansökan av landskapet 
förlänga utredningsplanens giltighetstid med 
högst fyra år, om förutsättningarna i 17 och 
19 § alltjämt uppfylls. En vägplan anses ha 
börjat utarbetas när detta kungjorts så som 
föreskrivs i 16 § 2 mom. 

Beslutet om godkännande av en utred-
ningsplan förfaller även till den del en väg-
plan som har utarbetats enligt planen har 
godkänts och beslutet om godkännande har 
vunnit laga kraft. 

Beslutet om godkännande av en vägplan 
förfaller, om arbetet på vägen inte till någon 
del har påbörjats inom fyra år från utgången 
av det år under vilket vägplanen har vunnit 
laga kraft. Väghållaren kan på ansökan av 
landskapet förlänga tidsfristen med högst 
fyra år och av särskilda skäl med ytterligare 
en period på högst fyra år. Tidsfristen kan
förlängas bara om vägplanen alltjämt upp-
fyller förutsättningarna i 17 och 22 §. Arbetet 
på vägen anses ha påbörjats när det område 
som behövs för vägändamålen har tagits i 
väghållarens besittning i enlighet med 56 §.

Planernas giltighetstid 

En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år 
från utgången av det år under vilket godkän-
nandet av utredningsplanen för projektet har 
vunnit laga kraft. I annat fall förfaller beslu-
tet om godkännande av utredningsplanen. 
Transport- och kommunikationsverket kan på 
ansökan av landskapet förlänga utrednings-
planens giltighetstid med högst fyra år, om 
förutsättningarna i 17 och 19 § alltjämt upp-
fylls. En vägplan anses ha börjat utarbetas 
när detta kungjorts så som föreskrivs i 16 § 2
mom. 

Beslutet om godkännande av en utred-
ningsplan förfaller även till den del en väg-
plan som har utarbetats enligt planen har 
godkänts och beslutet om godkännande har 
vunnit laga kraft. 

Beslutet om godkännande av en vägplan 
förfaller, om arbetet på vägen inte till någon 
del har påbörjats inom fyra år från utgången 
av det år under vilket vägplanen har vunnit 
laga kraft. Transport- och kommunikations-
verket kan på ansökan av landskapet förlänga 
tidsfristen med högst fyra år och av särskilda 
skäl med ytterligare en period på högst fyra 
år. Tidsfristen kan förlängas bara om vägpla-
nen alltjämt uppfyller förutsättningarna i 17 
och 22 §. Arbetet på vägen anses ha påbörjats 
när det område som behövs för vägändamå-
len har tagits i väghållarens besittning i en-
lighet med 56 §.

32 § 

Uppföljning och utvärdering 

Väghållaren ska systematiskt följa vägpro-
jektets uppskattade och övriga verkningar 
och utnyttja resultaten av uppföljningen vid 
bedömningen av olika projekts verkningar 
och vid valet av planeringslösningar. 

Väghållaren kan av särskilda skäl besluta 
att det i fråga om sådana i 15 r § 1 mom. av-
sedda vägprojekt av vilka det har gjorts en 
projektbedömning även ska göras en utvärde-
ring. För utvärderingen ansvarar landskapet i 
samarbete med väghållaren. Utvärderingen 
ska innehålla en redogörelse förde tekniske-

32 § 

Uppföljning och utvärdering 

Trafikledsverket ska systematiskt följa 
vägprojektets uppskattade och övriga verk-
ningar och utnyttja resultaten av uppföljning-
en vid bedömningen av olika projekts verk-
ningar och vid valet av planeringslösningar. 

Trafikledsverket kan av särskilda skäl be-
sluta att det i fråga om sådana i 15 r § 1 
mom. avsedda vägprojekt av vilka det har 
gjorts en projektbedömning även ska göras 
en utvärdering. För utvärderingen ansvarar 
landskapet i samarbete med väghållaren. Ut-
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konomiska avvikelser som har gjorts från 
vägplanen under genomförandet av vägpla-
nen, för utvecklingen i trafiken samt för ut-
fallet av de verkningar som är av betydelse 
med tanke på vägprojektets lönsamhet och 
effekter.  

värderingen ska innehålla en redogörelse 
förde tekniskekonomiska avvikelser som har 
gjorts från vägplanen under genomförandet 
av vägplanen, för utvecklingen i trafiken 
samt för utfallet av de verkningar som är av 
betydelse med tanke på vägprojektets lön-
samhet och effekter.  

37 § 

Anslutning till landsväg 

Trots förbud eller bestämmelser som avses 
i 24 § 1 mom. kan väghållaren tillåta anslut-
ning av en enskild väg till en landsväg som är 
underkastad förbud eller användning av en 
förbjuden anslutning eller ändring av anslut-
ningens användningsändamål, om en ända-
målsenlig användning av en fastighet kräver 
det och trafiksäkerheten inte äventyras av an-
slutningen eller användningen av den. Om 
fastigheten behöver en lantbruksanslutning 
ska tillstånd beviljas för att anlägga en sådan 
i anslutning till en väg som avses i detta mo-
ment, om trafiksäkerheten inte äventyras av 
anslutningen och dess läge. Tillståndet kan 
förenas med behövliga villkor.  

Tillstånd för att ansluta en enskild väg till 
någon annan än en sådan landsväg som avses 
i 1 mom. ska beviljas, om anslutningen be-
hövs för nyttjandet av en fastighet och an-
slutningen och dess läge är sådana att trafik-
säkerheten inte äventyras av anslutningen el-
ler användningen av den. Tillståndet kan för-
enas med behövliga villkor. En lantbruksan-
slutning får enligt väghållarens anvisningar 
anslutas till en väg som avses i detta moment, 
om detta inte äventyrar trafiksäkerheten. 
Väghållaren ska i god tid innan åtgärder vid-
tas underrättas om anläggandet av en sådan 
lantbruksanslutning. 

Om det för att inrätta en snöskoterled som 
avses i terrängtrafiklagen (1710/1995) eller 
någon annan därmed jämförbar trafikförbin-
delse måste ordnas med ett övergångsställe 
på vägområdet för korsande av landsvägen, 
kan väghållaren bevilja tillstånd för denna 
åtgärd, om övergångsstället inte äventyrar 
trafiksäkerheten eller medför olägenhet för 
väghållningen. Tillståndet kan förenas med 
behövliga villkor. 

37 § 

Anslutning till landsväg 

Trots förbud eller bestämmelser som avses 
i 24 § 1 mom. kan Trafikledsverket tillåta an-
slutning av en enskild väg till en landsväg 
som är underkastad förbud eller användning 
av en förbjuden anslutning eller ändring av 
anslutningens användningsändamål, om en 
ändamålsenlig användning av en fastighet 
kräver det och trafiksäkerheten inte äventyras 
av anslutningen eller användningen av den. 
Om fastigheten behöver en lantbruksanslut-
ning ska tillstånd beviljas för att anlägga en 
sådan i anslutning till en väg som avses i 
detta moment, om trafiksäkerheten inte även-
tyras av anslutningen och dess läge. Tillstån-
det kan förenas med behövliga villkor.  

Tillstånd för att ansluta en enskild väg till 
någon annan än en sådan landsväg som avses 
i 1 mom. ska beviljas, om anslutningen be-
hövs för nyttjandet av en fastighet och an-
slutningen och dess läge är sådana att trafik-
säkerheten inte äventyras av anslutningen el-
ler användningen av den. Tillståndet kan för-
enas med behövliga villkor. En lantbruksan-
slutning får enligt Trafikledsverkets anvis-
ningar anslutas till en väg som avses i detta 
moment, om detta inte äventyrar trafiksäker-
heten. Väghållaren ska i god tid innan åtgär-
der vidtas underrättas om anläggandet av en 
sådan lantbruksanslutning. 

Om det för att inrätta en snöskoterled som 
avses i terrängtrafiklagen (1710/1995) eller 
någon annan därmed jämförbar trafikförbin-
delse måste ordnas med ett övergångsställe 
på vägområdet för korsande av landsvägen, 
kan Trafikledsverket bevilja tillstånd för 
denna åtgärd, om övergångsstället inte även-
tyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet 
för väghållningen. Tillståndet kan förenas 
med behövliga villkor. 
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Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller inte 
motorvägar eller motortrafikleder eller de 
nationellt viktiga stomvägar som avses i 4 § 
3 mom. och för vilka bestämmelser om till-
träde kan ges endast i vägplanen. För en 
stomvägs del kan väghållaren av särskilda 
skäl bevilja tillstånd för att anlägga en an-
slutning enligt 1 mom. eller ordna med ett 
övergångsställe enligt 3 mom.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller inte 
motorvägar eller motortrafikleder eller de 
nationellt viktiga stomvägar som avses i 4 § 
3 mom. och för vilka bestämmelser om till-
träde kan ges endast i vägplanen. För en 
stomvägs del kan Trafikledsverket av sär-
skilda skäl bevilja tillstånd för att anlägga en 
anslutning enligt 1 mom. eller ordna med ett 
övergångsställe enligt 3 mom.

38 § 

Anläggande, underhåll eller ändring av an-
slutning eller övergångsställe 

Väghållare som svarar för en enskild väg 
och innehavare av en lantbruksanslutning är 
skyldiga att anlägga sin anslutning och hålla 
den i skick enligt väghållarens anvisningar 
så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
medför olägenhet för underhållet av landsvä-
gen. Väghållaren eller enligt avtal landskapet 
svarar dock för underhållet av en enskild 
vägs anslutning och en lantbruksanslutnings 
vägtrumma.  

Om en befintlig anslutning till en enskild 
väg eller en lantbruksanslutning till följd av 
ändrad eller avsevärt ökad användning orsa-
kar fara för trafiken eller medför olägenhet 
för underhållet av landsvägen, är den väghål-
lare som svarar för den enskilda vägen eller 
innehavaren av lantbruksanslutningen skyl-
dig att på egen bekostnad enligt väghållarens
anvisningar utföra sådana ändringar i fråga 
om anslutningen eller i undantagsfall även i 
fråga om anslutningsområdet att den fara el-
ler olägenhet som anslutningen förorsakar 
avlägsnas eller minskas, samt att vid behov 
ansöka om nytt tillstånd för anslutningen. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller i 
fråga om ett övergångsställe på en landsväg 
också den som håller en snöskoterled eller en 
annan därmed jämförbar trafikförbindelse. 

Om den som åläggs skyldigheter med stöd 
av 1—3 mom. försummar dessa skyldigheter, 
får väghållaren vidta åtgärderna på den för-
sumliges bekostnad eller avbryta byggarbe-
tet. Bestämmelser om hot om tvångsutfö-
rande eller hot om avbrytande finns i vitesla-
gen (1113/1990).  

38 § 

Anläggande, underhåll eller ändring av an-
slutning eller övergångsställe 

Väghållare som svarar för en enskild väg 
och innehavare av en lantbruksanslutning är 
skyldiga att anlägga sin anslutning och hålla 
den i skick enligt Trafikledsverkets anvis-
ningar så att den inte äventyrar trafiksäker-
heten eller medför olägenhet för underhållet 
av landsvägen. Trafikledsverket eller enligt 
avtal landskapet svarar dock för underhållet 
av en enskild vägs anslutning och en lant-
bruksanslutnings vägtrumma.  

Om en befintlig anslutning till en enskild 
väg eller en lantbruksanslutning till följd av 
ändrad eller avsevärt ökad användning orsa-
kar fara för trafiken eller medför olägenhet 
för underhållet av landsvägen, är den väghål-
lare som svarar för den enskilda vägen eller 
innehavaren av lantbruksanslutningen skyl-
dig att på egen bekostnad enligt Trafikleds-
verkets anvisningar utföra sådana ändringar i 
fråga om anslutningen eller i undantagsfall 
även i fråga om anslutningsområdet att den 
fara eller olägenhet som anslutningen föror-
sakar avlägsnas eller minskas, samt att vid 
behov ansöka om nytt tillstånd för anslut-
ningen. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller i 
fråga om ett övergångsställe på en landsväg 
också den som håller en snöskoterled eller en 
annan därmed jämförbar trafikförbindelse. 

Om den som åläggs skyldigheter med stöd 
av 1—3 mom. försummar dessa skyldigheter, 
får Trafikledsverket vidta åtgärderna på den 
försumliges bekostnad eller avbryta byggar-
betet. Bestämmelser om hot om tvångsutfö-
rande eller hot om avbrytande finns i vitesla-
gen (1113/1990).  
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42 § 

Arbete på vägområde samt placering av kon-
struktioner, anläggningar och anordningar 

på vägområde 

För arbete på vägområde samt för placering 
av konstruktioner, anläggningar och anord-
ningar på vägområde krävs det tillstånd av 
väghållaren. Tillstånd får beviljas om åtgär-
den inte orsakar fara för trafiken eller medför 
olägenhet för väghållningen. Tillstånd för 
placering av konstruktioner, anläggningar el-
ler anordningar som är nödvändiga med 
tanke på ett fungerande samhälle ska dock 
beviljas om placeringen inte orsakar fara för 
trafiken och inte medför mer än ringa olä-
genhet för väghållningen. 

Den som beviljats tillstånd är skyldig att ut-
föra det arbete som avses i 1 mom. och att 
underhålla konstruktioner, anläggningar och 
anordningar enligt väghållarens föreskrifter. 
Tillståndsinnehavaren är skyldig att på egen 
bekostnad göra de ändringar som väghålla-
ren kräver eller att flytta eller avlägsna en 
konstruktion, anläggning eller anordning, om 
nyttjandet av den orsakar sådan fara eller 
olägenhet som avses i 1 mom. 

Om tillstånd inte krävs på grund av be-
stämmelser i någon annan lag, ska det göras 
en anmälan om åtgärden till väghållaren i 
god tid innan åtgärden vidtas. 

Om inte något annat följer av 1 eller 3 
mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs 
väghållarens tillstånd för att ett vägområde 
och sådana konstruktioner, anläggningar och 
anordningar som finns på vägområdet ska få 
användas för andra ändamål än landsvägsän-
damål. 

Tillstånd krävs dock inte för 
1) en förbindelseväg och regional väg som 

inte är markerad med ett vägmärke som 
anger förkörsrätt, om området utanför dikets 
yttre slänt på en landsvägs vägområde ska 
användas kortvarigt då det är fråga om att 
trävaror förvaras kortvarigt i högst sex må-
nader i samband med avverkning och med 

42 § 

Arbete på vägområde samt placering av kon-
struktioner, anläggningar och anordningar 

på vägområde 

För arbete på vägområde samt för placering 
av konstruktioner, anläggningar och anord-
ningar på vägområde krävs det tillstånd av 
Trafikledsverket. Tillstånd får beviljas om åt-
gärden inte orsakar fara för trafiken eller 
medför olägenhet för väghållningen. Till-
stånd för placering av konstruktioner, an-
läggningar eller anordningar som är nödvän-
diga med tanke på ett fungerande samhälle 
ska dock beviljas om placeringen inte orsakar 
fara för trafiken och inte medför mer än ringa 
olägenhet för väghållningen. 

Den som beviljats tillstånd är skyldig att ut-
föra det arbete som avses i 1 mom. och att 
underhålla konstruktioner, anläggningar och 
anordningar enligt Trafikledsverkets före-
skrifter. Tillståndsinnehavaren är skyldig att 
på egen bekostnad göra de ändringar som 
Trafikledsverket kräver eller att flytta eller 
avlägsna en konstruktion, anläggning eller 
anordning, om nyttjandet av den orsakar så-
dan fara eller olägenhet som avses i 1 mom. 

Om tillstånd inte krävs på grund av be-
stämmelser i någon annan lag, ska det göras 
en anmälan om åtgärden till Trafikledsverket
i god tid innan åtgärden vidtas. 

Om inte något annat följer av 1 eller 3 
mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs 
Trafikledsverkets tillstånd för att ett vägom-
råde och sådana konstruktioner, anläggningar 
och anordningar som finns på vägområdet 
ska få användas för andra ändamål än lands-
vägsändamål. 

Tillstånd krävs dock inte för 
1) en förbindelseväg och regional väg som 

inte är markerad med ett vägmärke som 
anger förkörsrätt, om området utanför dikets 
yttre slänt på en landsvägs vägområde ska 
användas kortvarigt då det är fråga om att 
trävaror förvaras kortvarigt i högst sex må-
nader i samband med avverkning och med 
beaktande av bestämmelserna i vägtrafikla-
gen och inte heller för lastning på vägområ-
det av den trävara som har förvarats på ovan-
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beaktande av bestämmelserna i vägtrafikla-
gen och inte heller för lastning på vägområ-
det av den trävara som har förvarats på ovan-
nämnda sätt, 

2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig 
annons på vägområde, eller  

3) placering på vägområde med stöd av 45 
§ 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana 
anordningar eller mindre konstruktioner som 
behövs för insamling och utdelning av post.  

Trafikverket får meddela närmare föreskrif-
ter om vilka uppgifter som ska ingå i till-
ståndsansökan och anmälan, om hur uppgif-
ten om placeringen ska meddelas och om de 
tekniska egenskaperna hos och placeringen 
av konstruktioner, anläggningar och anord-
ningar samt om arrangemangen under den tid 
arbetet pågår. När det gäller el- och telekab-
lar kan Trafikverkets föreskrift gälla endast 
kablarnas yttre skyddskonstruktioner och 
placering samt arrangemangen under den tid 
arbetet pågår.

nämnda sätt, 
2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig 

annons på vägområde, eller  
3) placering på vägområde med stöd av 45 

§ 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana 
anordningar eller mindre konstruktioner som 
behövs för insamling och utdelning av post.  

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter som ska ingå i tillståndsansökan och 
anmälan, om hur uppgiften om placeringen 
ska meddelas och om de tekniska egenskap-
erna hos och placeringen av konstruktioner, 
anläggningar och anordningar samt om ar-
rangemangen under den tid arbetet pågår. 
När det gäller el- och telekablar kan verkets
föreskrift gälla endast kablarnas yttre 
skyddskonstruktioner och placering samt ar-
rangemangen under den tid arbetet pågår.

42 a § 

Placering av vissa kablar på vägområde 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 
§ 1 mom. räcker en anmälan till väghållaren
om placeringen av el- och telekablar samt 
tillhörande kabelskåp och kabelbrunnar på 
vägområde förutsatt att det är fråga om  

1) kablar som ska passera under en lands-
väg eller en gångbana och en cykelbana som 
hör till en landsväg, 

2) en förlängning av en kabel som löper i 
vägens längdriktning eller en korsande kabel 
som ansluter till den men som sträcker sig 
utanför vägområdet eller som passerar under 
en landsväg, 

3) luftledningar som korsar en landsväg el-
ler en gångbana och en cykelbana som hör
till en landsväg, 

4) luftledningar som löper i vägens längd-
riktning och som placeras utanför vägområ-
det invid en landsväg, men vars ledningsom-
råde sträcker sig till vägområdet, 

5) nya kundanslutningar inom bredbands-
projekt, om de har skaffats först efter det att 
byggarbetet redan inletts, 

6) kablar som löper i vägens längdriktning, 

42 a § 

Placering av vissa kablar på vägområde 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 
§ 1 mom. räcker en anmälan till Trafikleds-
verket om placeringen av el- och telekablar 
samt tillhörande kabelskåp och kabelbrunnar 
på vägområde förutsatt att det är fråga om  

1) kablar som ska passera under en lands-
väg eller en gångbana och en cykelbana som 
hör till en landsväg, 

2) en förlängning av en kabel som löper i 
vägens längdriktning eller en korsande kabel 
som ansluter till den men som sträcker sig 
utanför vägområdet eller som passerar under 
en landsväg, 

3) luftledningar som korsar en landsväg el-
ler en gångbana och en cykelbana som hör 
till en landsväg, 

4) luftledningar som löper i vägens längd-
riktning och som placeras utanför vägområ-
det invid en landsväg, men vars ledningsom-
råde sträcker sig till vägområdet, 

5) nya kundanslutningar inom bredbands-
projekt, om de har skaffats först efter det att 
byggarbetet redan inletts, 

6) kablar som löper i vägens längdriktning, 
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om kablarna enbart placeras i redan befint-
liga rörledningar som löper i vägens längd-
riktning. 

Till anmälan ska det fogas en redogörelse 
för kabelns ägare, kabelns placering, förhål-
landen på och grunduppgifter om platsen, hur 
arbetet utförs och vem som utför det, trafik-
arrangemangen under den tid arbetet pågår 
samt vilken dag åtgärden enligt planerna ska 
inledas. Anmälan ska göras senast 21 dagar 
före den dag då åtgärden enligt planerna ska 
inledas. 

Väghållaren kan efter att ha tagit emot an-
mälan och före den dag åtgärden enligt pla-
nerna ska inledas förbjuda åtgärden, om väg-
hållaren bedömer att placeringen av kabeln 
äventyrar trafiksäkerheten eller medför mer 
än ringa olägenhet för väghållningen. Den 
planerade åtgärden får inte inledas före den 
dag som angetts i anmälan. 

Trafikverket får meddela närmare föreskrif-
ter om innehållet i anmälan, om de i 1 mom. 
avsedda el- och telekablarnas yttre skydds-
konstruktioner och placering samt om ar-
rangemangen under den tid arbetet pågår. 

För placering av de kablar som avses i 1 
mom. behövs dock ett tillstånd enligt 42 § 1 
mom. om 

1) åtgärden gäller vägområdet för en mo-
torväg eller en motortrafikled, 

2) åtgärden gäller ett område med grund-
vattenskydd, 

3) åtgärden förutsätter ingrepp i en spräng-
stenskonstruktion, eller 

4) avståndet från den plats där kabeln ska 
passera under vägområdet till en gångtun-
nels, rörbros eller trummas konstruktion är 
mindre än fem meter eller till annan brokon-
struktion mindre än 25 meter. 

Bestämmelser om den anmälan om place-
ringen av kablar som ska göras till Kommu-
nikationsverket finns i lagen om sambyggnad 
och samutnyttjande av nätinfrastruktur 
(276/2016).

om kablarna enbart placeras i redan befint-
liga rörledningar som löper i vägens längd-
riktning. 

Till anmälan ska det fogas en redogörelse 
för kabelns ägare, kabelns placering, förhål-
landen på och grunduppgifter om platsen, hur 
arbetet utförs och vem som utför det, trafik-
arrangemangen under den tid arbetet pågår 
samt vilken dag åtgärden enligt planerna ska 
inledas. Anmälan ska göras senast 21 dagar 
före den dag då åtgärden enligt planerna ska 
inledas. 

Trafikledsverket kan efter att ha tagit emot 
anmälan och före den dag åtgärden enligt 
planerna ska inledas förbjuda åtgärden, om 
väghållaren bedömer att placeringen av ka-
beln äventyrar trafiksäkerheten eller medför 
mer än ringa olägenhet för väghållningen. 
Den planerade åtgärden får inte inledas före 
den dag som angetts i anmälan. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
anmälan, om de i 1 mom. avsedda el- och te-
lekablarnas yttre skyddskonstruktioner och 
placering samt om arrangemangen under den 
tid arbetet pågår. 

För placering av de kablar som avses i 1 
mom. behövs dock ett tillstånd enligt 42 § 1 
mom. om 

1) åtgärden gäller vägområdet för en mo-
torväg eller en motortrafikled, 

2) åtgärden gäller ett område med grund-
vattenskydd, 

3) åtgärden förutsätter ingrepp i en spräng-
stenskonstruktion, eller 

4) avståndet från den plats där kabeln ska 
passera under vägområdet till en gångtun-
nels, rörbros eller trummas konstruktion är 
mindre än fem meter eller till annan brokon-
struktion mindre än 25 meter. 

Bestämmelser om den anmälan om place-
ringen av kablar som ska göras till Trans-
port- och kommunikationsverket finns i lagen 
om sambyggnad och samutnyttjande av nät-
infrastruktur (276/2016).

42 b § 

Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna 
konstruktioner, anläggningar och anord-

ningar 

42 b § 

Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna 
konstruktioner, anläggningar och anord-

ningar 
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Om väghållaren anser att det för att flytta 
eller förbättra en väg eller för annan väghåll-
ning krävs att en konstruktion, anläggning el-
ler anordning som med stöd av denna lag 
placerats på vägområde ska skyddas, flyttas 
eller avlägsnas, är det konstruktionens, an-
läggningens eller anordningens ägare som 
svarar för kostnaderna för åtgärden. 

Den åtgärd som avses i 1 mom. ska i fråga 
om högst tre kunders kundanslutningar till el-
och telekablar utföras inom tre månader och i 
fråga om andra konstruktioner, anläggningar 
och anordningar på vägområde inom sex må-
nader från väghållarens anmälan. Väghålla-
ren kan också bestämma att tidsfristen ska 
vara längre än så eller förlänga tiden, om 
detta behövs för att åtgärden ska kunna utfö-
ras under den tjälfria perioden, eller av någon 
annan motsvarande orsak. 

Den som ansvarar för projektet ska dock 
svara för kostnaderna för flyttandet, skyd-
dandet och avlägsnandet av ett objekt, om 
objektet ursprungligen har varit placerat ut-
anför vägområdet eller om väghållaren inte 
har underrättat den som beviljats tillstånd om 
att objektet under handläggningsåret för 
ärendet eller inom fem år kommer att omfat-
tas av ett väghållningsarbete som inte är en 
punktåtgärd och som kräver att konstruktion-
en, anläggningen eller anordningen flyttas el-
ler avlägsnas. Vid ersättandet av flyttkostna-
der beaktas objektets ålder samt den kapaci-
tetsökning som den ersättande kabeln med-
för. 

Trafikverket får meddela närmare föreskrif-
ter om hur de åtgärder som avses i denna pa-
ragraf ska genomföras, om tidsfrister för ge-
nomförandet samt om andra tekniska om-
ständigheter som gäller åtgärderna. Trafik-
verket får i egenskap av väghållare också 
meddela närmare föreskrifter om hur objek-
tets ålder och den kapacitetsökning som den 
ersättande kabeln medför ska beaktas vid er-
sättandet av de i 3 mom. avsedda kostnader-
na för flyttande av objektet.

Om Trafikledsverket anser att det för att 
flytta eller förbättra en väg eller för annan 
väghållning krävs att en konstruktion, an-
läggning eller anordning som med stöd av 
denna lag placerats på vägområde ska skyd-
das, flyttas eller avlägsnas, är det konstrukt-
ionens, anläggningens eller anordningens 
ägare som svarar för kostnaderna för åtgär-
den. 

Den åtgärd som avses i 1 mom. ska i fråga 
om högst tre kunders kundanslutningar till el-
och telekablar utföras inom tre månader och i 
fråga om andra konstruktioner, anläggningar 
och anordningar på vägområde inom sex må-
nader från väghållarens anmälan. Trafikleds-
verket kan också bestämma att tidsfristen ska 
vara längre än så eller förlänga tiden, om 
detta behövs för att åtgärden ska kunna utfö-
ras under den tjälfria perioden, eller av någon 
annan motsvarande orsak. 

Den som ansvarar för projektet ska dock 
svara för kostnaderna för flyttandet, skyd-
dandet och avlägsnandet av ett objekt, om 
objektet ursprungligen har varit placerat ut-
anför vägområdet eller om Trafikledsverket
inte har underrättat den som beviljats till-
stånd om att objektet under handläggningså-
ret för ärendet eller inom fem år kommer att 
omfattas av ett väghållningsarbete som inte 
är en punktåtgärd och som kräver att kon-
struktionen, anläggningen eller anordningen 
flyttas eller avlägsnas. Vid ersättandet av 
flyttkostnader beaktas objektets ålder samt 
den kapacitetsökning som den ersättande ka-
beln medför. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur de åt-
gärder som avses i denna paragraf ska ge-
nomföras, om tidsfrister för genomförandet 
samt om andra tekniska omständigheter som 
gäller åtgärderna. Verket får i egenskap av 
väghållare också meddela närmare föreskrif-
ter om hur objektets ålder och den kapaci-
tetsökning som den ersättande kabeln medför 
ska beaktas vid ersättandet av de i 3 mom. 
avsedda kostnaderna för flyttande av objek-
tet.

43 b §

Trafiksäkerhetsgranskning

43 b §

Trafiksäkerhetsgranskning
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Trafikverket ska sörja för att det för väg-
projekt i det vägnät som avses i 43 a § görs 
en trafiksäkerhetsgranskning enligt artikel 4 i 
vägsäkerhetsdirektivet när utredningsplanen 
görs upp, när vägplanen görs upp, innan 
vägen tas i drift och i första driftfasen.

Om det vid granskningen konstateras såd-
ana brister i trafiksäkerheten som inte beak-
tas i planerna, ska skälet till detta uppges i 
det beslut genom vilket planen godkänns.

Trafikledsverket ska sörja för att det för 
vägprojekt i det vägnät som avses i 43 a § 
görs en trafiksäkerhetsgranskning enligt arti-
kel 4 i vägsäkerhetsdirektivet när utrednings-
planen görs upp, när vägplanen görs upp, in-
nan vägen tas i drift och i första driftfasen.

Om det vid granskningen konstateras såd-
ana brister i trafiksäkerheten som inte beak-
tas i planerna, ska skälet till detta uppges i 
det beslut genom vilket planen godkänns.

43 c §

Säkerhetsinspektion

Trafikverket ska se till att det på vägar som 
är i bruk och hör till det vägnät som avses i 
43 a § görs regelbundna säkerhetsinspektion-
er enligt artikel 6 i vägsäkerhetsdirektivet 
och att vägarbetens eventuella inverkan på 
trafiksäkerheten utreds.

43 c §

Säkerhetsinspektion

Trafikledsverket ska se till att det på vägar 
som är i bruk och hör till det vägnät som av-
ses i 43 a § görs regelbundna säkerhetsin-
spektioner enligt artikel 6 i vägsäkerhetsdi-
rektivet och att vägarbetens eventuella inver-
kan på trafiksäkerheten utreds.

43 d §

Rangordning av vägsträckor

Trafikverket ska se till att det minst vart 
tredje år görs kartläggningar enligt artikel 5 i 
vägsäkerhetsdirektivet om användningen av 
det vägnät som avses i 43 a §. Utifrån kart-
läggningarna rangordnas vägsträckor som har 
varit i bruk i över tre år enligt olyckstäthet 
och vägnätet enligt dess potential för säker-
hetsförbättringar.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma vilka 
vägsträckor och delar av vägnätet som enligt 
rangordningen bör förbättras i första hand. 
Trafikverket ska se till att de i punkt 3 e i bi-
laga III till vägsäkerhetsdirektivet avsedda 
åtgärder som uppvisar det bästa kostnads-
nyttoförhållandet prioriteras när säkerheten 
på vägnätets delar förbättras.

Trafikverket ska informera vägtrafikanterna 
om de farligaste vägsträckorna.

43 d §

Rangordning av vägsträckor

Trafikledsverket ska se till att det minst vart 
tredje år görs kartläggningar enligt artikel 5 i 
vägsäkerhetsdirektivet om användningen av 
det vägnät som avses i 43 a §. Utifrån kart-
läggningarna rangordnas vägsträckor som har 
varit i bruk i över tre år enligt olyckstäthet 
och vägnätet enligt dess potential för säker-
hetsförbättringar.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bedöma vilka vägsträckor och delar av väg-
nätet som enligt rangordningen bör förbättras 
i första hand. Trafikledsverket ska se till att 
de i punkt 3 e i bilaga III till vägsäkerhetsdi-
rektivet avsedda åtgärder som uppvisar det 
bästa kostnadsnyttoförhållandet prioriteras 
när säkerheten på vägnätets delar förbättras.

Trafikledsverket ska informera vägtrafikan-
terna om de farligaste vägsträckorna.

43 f §

Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare

Trafiksäkerhetsverket svarar för utbild-

43 f §

Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare

Transport- och kommunikationsverket sva-
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ningen av trafiksäkerhetsgranskare. Utbild-
ningen är indelad i grundutbildning och re-
gelbunden fortbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan ordna utbild-
ningen av trafiksäkerhetsgranskare självt el-
ler upphandla behövliga tjänster hos offent-
liga eller privata serviceproducenter. Ser-
viceproducenterna ska iaktta vad som före-
skrivs i förvaltningslagen (434/2003), språ-
klagen (423/2003), lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
arkivlagen (831/1994).

Till den som genomgått grundutbildningen 
med godkänt resultat ger Trafiksäkerhetsver-
ket ett intyg över behörighet som säkerhets-
granskare. Bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av behörighetsintyg, inty-
gets giltighetstid och förnyelse av intyget, 
prov som krävs för intyget, utbildningen och 
den som ger utbildningen samt utbildnings-
tillstånd och dess giltighetstid utfärdas vid 
behov genom förordning av statsrådet. När-
mare bestämmelser om innehållet i utbild-
ningsprogrammet för trafiksäkerhets-
granskare och innehållet i det prov som be-
hövs för att få behörighetsintyg får utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet.

rar för utbildningen av trafiksäkerhets-
granskare. Utbildningen är indelad i grundut-
bildning och regelbunden fortbildning.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ordna utbildningen av trafiksäkerhets-
granskare självt eller upphandla behövliga 
tjänster hos offentliga eller privata service-
producenter. Serviceproducenterna ska iaktta 
vad som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och arkivlagen (831/1994).

Till den som genomgått grundutbildningen 
med godkänt resultat ger Transport- och 
kommunikationsverket ett intyg över behö-
righet som säkerhetsgranskare. Bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av behö-
righetsintyg, intygets giltighetstid och förny-
else av intyget, prov som krävs för intyget, 
utbildningen och den som ger utbildningen 
samt utbildningstillstånd och dess giltighets-
tid utfärdas vid behov genom förordning av 
statsrådet. Närmare bestämmelser om inne-
hållet i utbildningsprogrammet för trafiksä-
kerhetsgranskare och innehållet i det prov 
som behövs för att få behörighetsintyg får ut-
färdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

43 g §

Olyckskostnader

Trafiksäkerhetsverket ska beräkna de ge-
nomsnittliga samhällskostnaderna per dödso-
lycka eller svår olycka i det vägnät som avses 
i 43 a §. Kalkylen ska uppdateras minst vart 
femte år.

43 g §

Olyckskostnader

Transport- och kommunikationsverket ska 
beräkna de genomsnittliga samhällskostna-
derna per dödsolycka eller svår olycka i det 
vägnät som avses i 43 a §. Kalkylen ska upp-
dateras minst vart femte år.

43 h §

Övervakning

Trafiksäkerhetsverket övervakar att Trafik-
verket iakttar vad som föreskrivs i detta kapi-
tel, och sköter särskilt överenskomna trafik-
säkerhetsuppgifter.

43 h §

Övervakning

Transport- och kommunikationsverket
övervakar att Trafikledsverket iakttar vad 
som föreskrivs i detta kapitel, och sköter sär-
skilt överenskomna trafiksäkerhetsuppgifter.

47 § 47 § 

RP 61/2018 rd



1300

Rätt att bevilja undantag 

Väghållaren kan av särskilda skäl bevilja 
undantag från förbud som avses i 44—46 §, 
om den bedömer att trafiksäkerheten inte 
äventyras och väghållningen inte förorsakas 
annan än högst obetydlig olägenhet. Beslutet 
om undantag kan förenas med behövliga 
villkor.

Rätt att bevilja undantag 

Trafikledsverket kan av särskilda skäl be-
vilja undantag från förbud som avses i 44—
46 §, om den bedömer att trafiksäkerheten 
inte äventyras och väghållningen inte föror-
sakas annan än högst obetydlig olägenhet. 
Beslutet om undantag kan förenas med be-
hövliga villkor. 

48 § 

Undantag från begränsningar 

Bestämmelserna i 44—47 § tillämpas inte 
om växtligheten har planterats eller tagits 
under särskild omvårdnad eller om en bygg-
nad, ett upplag, ett stängsel eller en annan an-
läggning eller anordning har uppförts innan 
nyttjanderätten till området blivit underkas-
tad begränsningar enligt nämnda paragrafer 
eller motsvarande begränsningar som avses i 
tidigare lag. 

Om sådan växtlighet som avses i 1 mom. 
eller en byggnad, anläggning eller anordning 
äventyrar trafiksäkerheten eller medför olä-
genhet för väghållningen, kan väghållaren
besluta att de ska avlägsnas eller flyttas eller 
att en behövlig ändring ska göras på dem. 
Om ägaren inte vidtar åtgärden inom utsatt, 
skälig tid, har väghållaren rätt att vidta den 
på egen bekostnad. 

Vad som föreskrivs i 44—47 § samt i 1 och 
2 mom. gäller inte en byggnad inom ett de-
taljplaneområde eller avlägsnandet av växt-
lighet som med hänsyn till miljön är av sär-
skild betydelse.

48 § 

Undantag från begränsningar 

Bestämmelserna i 44—47 § tillämpas inte 
om växtligheten har planterats eller tagits 
under särskild omvårdnad eller om en bygg-
nad, ett upplag, ett stängsel eller en annan an-
läggning eller anordning har uppförts innan 
nyttjanderätten till området blivit underkas-
tad begränsningar enligt nämnda paragrafer 
eller motsvarande begränsningar som avses i 
tidigare lag. 

Om sådan växtlighet som avses i 1 mom. 
eller en byggnad, anläggning eller anordning 
äventyrar trafiksäkerheten eller medför olä-
genhet för väghållningen, kan Trafikledsver-
ket besluta att de ska avlägsnas eller flyttas 
eller att en behövlig ändring ska göras på 
dem. Om ägaren inte vidtar åtgärden inom 
utsatt, skälig tid, har Trafikledsverket rätt att 
vidta den på egen bekostnad. 

Vad som föreskrivs i 44—47 § samt i 1 och 
2 mom. gäller inte en byggnad inom ett de-
taljplaneområde eller avlägsnandet av växt-
lighet som med hänsyn till miljön är av sär-
skild betydelse.

52 § 

Reklam och annonsering invid vägar 

Sådana reklamaffischer och annonser av-
sedda för trafikanter på en landsväg som sätts 
upp utanför ett detaljplaneområde, eller inom 
ett detaljplaneområde på ett trafikområde 
som avses i 83 § 4 mom. i markanvändnings-
och bygglagen, ska utformas och placeras så 
att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
medför olägenhet för väghållningen och så 

52 § 

Reklam och annonsering invid vägar 

Sådana reklamaffischer och annonser av-
sedda för trafikanter på en landsväg som sätts 
upp utanför ett detaljplaneområde, eller inom 
ett detaljplaneområde på ett trafikområde 
som avses i 83 § 4 mom. i markanvändnings-
och bygglagen, ska utformas och placeras så 
att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
medför olägenhet för väghållningen och så 
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att de så väl som möjligt passar in i omgiv-
ningen. 

Det ska göras en anmälan till väghållaren
om uppsättande av en reklamaffisch eller an-
nons som avses i 1 mom., om inte något an-
nat föreskrivs nedan. Till anmälan ska fogas 
en utredning med information om reklamaffi-
schen eller annonsen och dess placering samt 
uppgift om fastighetsägarens eller fastighets-
innehavarens samtycke till att den sätts upp.

Om uppsättandet av reklamaffischen eller 
annonsen inte uppfyller kraven i 1 mom., ska 
väghållaren inom 30 dagar från det att anmä-
lan inkommit fatta ett beslut där uppsättandet 
av reklamaffischen eller annonsen förbjuds 
eller där det ställs behövliga villkor för upp-
sättandet. Reklamaffischen eller annonsen får 
inte sättas upp före utgången av denna tid. 
Väghållaren kan dock i ett beslut som fattas 
med anledning av anmälan tillåta att re-
klamaffischen eller annonsen sätts upp före 
den tidpunkt som nämns ovan. En reklamaf-
fisch eller en annons får vara på den anmälda 
platsen i 10 år, om inte väghållaren bestäm-
mer att tiden ska vara kortare än det. 

Väghållaren kan med anledning av anmä-
lan begära utlåtande av landskapet och kom-
munen.  

att de så väl som möjligt passar in i omgiv-
ningen. 

Det ska göras en anmälan till Trafikleds-
verket om uppsättande av en reklamaffisch 
eller annons som avses i 1 mom., om inte nå-
got annat föreskrivs nedan. Till anmälan ska 
fogas en utredning med information om re-
klamaffischen eller annonsen och dess place-
ring samt uppgift om fastighetsägarens eller 
fastighetsinnehavarens samtycke till att den 
sätts upp. 

Om uppsättandet av reklamaffischen eller 
annonsen inte uppfyller kraven i 1 mom. el-
ler föreskrifterna som har meddelats med 
stöd av 52 b §, ska Trafikledsverket inom 30 
dagar från det att anmälan inkommit fatta ett 
beslut där uppsättandet av reklamaffischen 
eller annonsen förbjuds eller där det ställs 
behövliga villkor för uppsättandet. Reklamaf-
fischen eller annonsen får inte sättas upp före 
utgången av denna tid. Trafikledsverket kan 
dock i ett beslut som fattas med anledning av 
anmälan tillåta att reklamaffischen eller an-
nonsen sätts upp före den tidpunkt som 
nämns ovan. En reklamaffisch eller en an-
nons får vara på den anmälda platsen i 10 år, 
om inte väghållaren bestämmer att tiden ska 
vara kortare än det. 

Trafikledsverket kan med anledning av an-
mälan begära utlåtande av landskapet och 
kommunen.  

52 b § 

Bemyndigande att meddela föreskrifter 

Trafikverket får i egenskap av väghållare 
meddela behövliga föreskrifter om innehållet 
i den anmälan till väghållaren som avses i 52 
§ och om anmälningsförfarandet. För att ga-
rantera trafiksäkerheten får Trafikverket
också meddela närmare föreskrifter om de 
tekniska egenskaperna hos och placeringen 
av sådana reklamaffischer och annonser som 
avses i 52 och 52 a §.

52 b § 

Bemyndigande att meddela föreskrifter 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela behövliga föreskrifter om innehållet 
i den anmälan till väghållaren som avses i 52 
§ och om anmälningsförfarandet. För att ga-
rantera trafiksäkerheten får verket också 
meddela närmare föreskrifter om de tekniska 
egenskaperna hos och placeringen av sådana 
reklamaffischer och annonser som avses i 52 
och 52 a §.

56 § 

Besittningstagande 

De vägområden som anvisats i en vägplan 
och de övriga områden som i vägplanen an-

56 § 

Besittningstagande 

De vägområden som anvisats i en vägplan 
och de övriga områden som i vägplanen an-
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visats väghållaren samt de rättigheter som 
ska bildas för väghållning tas i väghållarens 
besittning vid en tidpunkt som fastställs vid 
en tillträdessyn i samband med landsvägsför-
rättningen. Det område som i vägplanen an-
visats för en enskild väg eller för en anslut-
ning tas i väghållarens besittning till dess att 
vägen eller anslutningen har anlagts. I sam-
band med besittningstagandet får väghållaren 
rätt att använda områdena och utöva rättig-
heterna för de ändamål som anges i vägpla-
nen, trots andra rättigheter som hänför sig till 
fastigheten. Det besittningstagande som av-
ses i detta moment kan också ske stegvis, i 
enlighet med väghållarens anvisningar. 

Om besittningstagandet medför en påföljd 
som avses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, 
kan inlösningskommissionen på yrkande av 
den som saken gäller bestämma att besitt-
ningstagandet till denna del får ske tidigast 
när en tidsperiod på högst tre månader, utsatt 
av kommissionen, har förflutit sedan för-
skottsersättning eller den ersättning som be-
stämts vid den första förrättning som avses i 
62 § 2 mom. har betalats till den som saken 
gäller. 

Vid en sådan vägförbättring som avses i 21 
§ och som bedöms ha ringa verkningar kan 
besittningstagande ske på basis av avtal. Ef-
ter besittningstagandet ska väghållaren dock 
utan dröjsmål ansöka om en landsvägsför-
rättning. 

Om överenskommelse inte nås om att av-
lägsna eller flytta egendom från ett område 
som tagits i besittning, ska väghållaren för 
ägaren eller innehavaren av den egendom 
som ska avlägsnas sätta ut en skälig och med 
tanke på vägarbetet lämplig tidsfrist, efter 
vars utgång egendomen avlägsnas av väghål-
laren. Väghållaren ska i sådana fall innan 
egendomen avlägsnas, om möjligt, underrätta 
egendomens ägare eller innehavare om detta. 

Om byggnader, upplag eller anordningar 
eller träd, växande gröda eller annan växtlig-
het måste avlägsnas eller flyttas från ett om-
råde som ska upplåtas eller har upplåtits för 
vägändamål, ska utöver den därigenom orsa-
kade skadan eller olägenheten även de kost-
nader som sakägaren orsakas på grund av av-
lägsnandet eller flyttningen ersättas.

visats väghållaren samt de rättigheter som 
ska bildas för väghållning tas i väghållarens 
besittning vid en tidpunkt som fastställs vid 
en tillträdessyn i samband med landsvägsför-
rättningen. Det område som i vägplanen an-
visats för en enskild väg eller för en anslut-
ning tas i väghållarens besittning till dess att 
vägen eller anslutningen har anlagts. I sam-
band med besittningstagandet får väghållaren 
rätt att använda områdena och utöva rättig-
heterna för de ändamål som anges i vägpla-
nen, trots andra rättigheter som hänför sig till 
fastigheten. Det besittningstagande som av-
ses i detta moment kan också ske stegvis, i 
enlighet med väghållarens anvisningar. 

Om besittningstagandet medför en påföljd 
som avses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, 
kan inlösningskommissionen på yrkande av 
den som saken gäller bestämma att besitt-
ningstagandet till denna del får ske tidigast 
när en tidsperiod på högst tre månader, utsatt 
av kommissionen, har förflutit sedan för-
skottsersättning eller den ersättning som be-
stämts vid den första förrättning som avses i 
62 § 2 mom. har betalats till den som saken 
gäller. 

Vid en sådan vägförbättring som avses i 21 
§ och som bedöms ha ringa verkningar kan 
besittningstagande ske på basis av avtal. Ef-
ter besittningstagandet ska väghållaren dock 
utan dröjsmål ansöka om en landsvägsför-
rättning. 

Om överenskommelse inte nås om att av-
lägsna eller flytta egendom från ett område 
som tagits i besittning, ska Trafikledsverket
för ägaren eller innehavaren av den egendom 
som ska avlägsnas sätta ut en skälig och med 
tanke på vägarbetet lämplig tidsfrist, efter 
vars utgång egendomen avlägsnas av Trafik-
ledsverket. Trafikledsverket ska i sådana fall 
innan egendomen avlägsnas, om möjligt, un-
derrätta egendomens ägare eller innehavare 
om detta. 

Om byggnader, upplag eller anordningar 
eller träd, växande gröda eller annan växtlig-
het måste avlägsnas eller flyttas från ett om-
råde som ska upplåtas eller har upplåtits för 
vägändamål, ska utöver den därigenom orsa-
kade skadan eller olägenheten även de kost-
nader som sakägaren orsakas på grund av av-
lägsnandet eller flyttningen ersättas.

RP 61/2018 rd



1303

56 a § 

Överlåtelse av en enskild väg 

En sådan enskild väg som avses i 56 § 1 
mom. överlåts till vägdelägarna eller fastig-
hetens ägare vid den tidpunkt som väghålla-
ren bestämmer, efter att det vid en landsvägs-
förrättning har fattats beslut om vägdelägarna 
och om hur ansvaret för vägens underhåll 
fördelas mellan delägarna. För att vägen ska 
kunna överlåtas är det möjligt att fatta ett
temporärt beslut om vägdelägarna och om 
fördelningen av ansvaret för underhållet un-
der den tid landsvägsförrättningen pågår.

56 a § 

Överlåtelse av en enskild väg 

En sådan enskild väg som avses i 56 § 1 
mom. överlåts till vägdelägarna eller fastig-
hetens ägare vid den tidpunkt som Trafik-
ledsverket bestämmer, efter att det vid en 
landsvägsförrättning har fattats beslut om 
vägdelägarna och om hur ansvaret för vägens 
underhåll fördelas mellan delägarna. För att 
vägen ska kunna överlåtas är det möjligt att 
fatta ett temporärt beslut om vägdelägarna 
och om fördelningen av ansvaret för under-
hållet under den tid landsvägsförrättningen 
pågår.

62 § 

Behandling av inlösen vid två förrättningar 

Utöver vad som föreskrivs i 20 § i inlös-
ningslagen kan förrättningsingenjören på 
framställning av väghållaren dela upp de 
ärenden som gäller inlösen enligt förrätt-
ningsförordnandet för behandling vid två sär-
skilda landsvägsförrättningar, om det på 
grund av antalet eller arten av de ärenden 
som ska avgöras eller av andra orsaker är 
ändamålsenligt. 

Om inlösen i enlighet med 1 mom. behand-
las vid två särskilda förrättningar, ska förrätt-
ningsingenjören efter att den första förrätt-
ningen avslutats, utan särskild ansökan, fort-
sätta med inlösningen vid en ny förrättning, 
när behandlingen av ärendena så kräver. För-
utom inlösningsärenden som inte avgjorts ska 
vid denna förrättning behandlas och avgöras 
även de ärenden som gäller sådana ändringar 
i föremålet för inlösen som görs efter att den 
tidigare förrättningen avslutats.

62 § 

Behandling av inlösen vid två förrättningar 

Utöver vad som föreskrivs i 20 § i inlös-
ningslagen kan förrättningsingenjören på 
framställning av Trafikledsverket dela upp de 
ärenden som gäller inlösen enligt förrätt-
ningsförordnandet för behandling vid två sär-
skilda landsvägsförrättningar, om det på 
grund av antalet eller arten av de ärenden 
som ska avgöras eller av andra orsaker är 
ändamålsenligt. 

Om inlösen i enlighet med 1 mom. behand-
las vid två särskilda förrättningar, ska förrätt-
ningsingenjören efter att den första förrätt-
ningen avslutats, utan särskild ansökan, fort-
sätta med inlösningen vid en ny förrättning, 
när behandlingen av ärendena så kräver. För-
utom inlösningsärenden som inte avgjorts ska 
vid denna förrättning behandlas och avgöras 
även de ärenden som gäller sådana ändringar 
i föremålet för inlösen som görs efter att den 
tidigare förrättningen avslutats.

99 § 

Beslutsfattande 

Trafikverket godkänner utredningsplaner 
och vägplaner. Om en kommun, ett landskap 
eller Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

99 § 

Beslutsfattande 

Transport- och kommunikationsverket god-
känner utredningsplaner och vägplaner. Ver-
ket kan av särskilda skäl också annars föra 
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på centrala punkter i planen är av annan 
åsikt än Trafikverket, ska frågan föras till 
kommunikationsministeriet för avgörande. 
Trafikverket kan av särskilda skäl också an-
nars föra en plan till kommunikationsmi-
nisteriet för godkännande

en plan till kommunikationsministeriet för 
godkännande.

99 b § 

Överföring av biträdande uppgifter  

Trafikverket kan genom avtal överföra de 
biträdande terräng- och rådgivningsuppgifter 
som anknyter till dess tillståndsuppgifter 
inom väghållningen till en privat eller offent-
lig tjänsteleverantör.  

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tek-
niska förutsättningar samt tillräckliga kun-
skaper för skötseln av de uppgifter som avses 
i 1 mom. På den personen som sköter uppgif-
terna tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar när personen utför de 
uppgifter som avses i denna paragraf. Be-
stämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

99 b § 

Överföring av biträdande uppgifter  

Trafikledsverket kan genom avtal överföra 
de biträdande fält- och rådgivningsuppgifter 
som anknyter till dess tillståndsuppgifter 
inom väghållningen till en privat eller offent-
lig tjänsteleverantör.  

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tek-
niska förutsättningar samt tillräckliga kun-
skaper för skötseln av de uppgifter som avses 
i 1 mom. På den personen som sköter uppgif-
terna tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar när personen utför de 
uppgifter som avses i denna paragraf. Be-
stämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

100 § 

Förberedelser för störningar och undantags-
förhållanden 

Väghållaren och landskapen inom väghåll-
ningsområdet ska samarbeta vid förberedel-
ser för störningar i de normala förhållandena 
och för de undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen (1552/2011) genom bered-
skapsplanering och genom att på förhand 
förbereda för de åtgärder som ska vidtas vid 
störningar i de normala förhållandena och vid 
undantagsförhållanden. Vid förberedelserna 
ska hänsyn tas till landsvägens betydelse för 
trafiken, väglaget och de förutsägbara för-
ändringarna i det samt övriga omständighet-
er.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om den beredskapsplanering som 
krävs av väghållaren och landskapen för att 
säkerställa att förberedelserna är enhetliga i 
hela landet och att de tillgodoser de behov 
som gäller undantagsförhållanden och stör-
ningar i de normala förhållandena på lands-

100 § 

Förberedelser för störningar och undantags-
förhållanden 

Väghållaren och landskapen inom väghåll-
ningsområdet ska samarbeta vid förberedel-
ser för störningar i de normala förhållandena 
och för de undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen (1552/2011) genom bered-
skapsplanering och genom att på förhand 
förbereda för de åtgärder som ska vidtas vid 
störningar i de normala förhållandena och vid 
undantagsförhållanden. Vid förberedelserna 
ska hänsyn tas till landsvägens betydelse för 
trafiken, väglaget och de förutsägbara för-
ändringarna i det samt övriga omständighet-
er.  

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om den bered-
skapsplanering som krävs av väghållaren och 
landskapen för att säkerställa att förberedel-
serna är enhetliga i hela landet och att de till-
godoser de behov som gäller undantagsför-
hållanden och störningar i de normala förhål-
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vägar. landena på landsvägar.

100 a § 

Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för 
väghållningen  

Genom Trafikverkets säkerhetsstyrningssy-
stem för väghållningen ska hanteringen av 
riskerna i samband med väghållningen tryg-
gas på alla riks- och stamvägar samt alla liv-
ligt trafikerade regionala vägar. 

Säkerhetsstyrningssystemet ska upprättas 
skriftligt. Det ska innehålla en säkerhetspoli-
tik som har godkänts av Trafikverket och 
meddelats hela personalen samt kvalitativa 
och kvantitativa mål för upprätthållande och 
förbättring av säkerheten och planer och för-
faranden för uppnående av dessa mål. 

I säkerhetsstyrningssystemet ska särskild 
vikt fästas vid ansvarsfördelningen inom or-
ganisationen, att övervakning bedrivs av 
samtliga nivåer inom organisationen, att per-
sonalen deltar i beslutsfattandet om styr-
ningssystemet samt att säkerhetsstyrningssy-
stemet förbättras kontinuerligt. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i säkerhetsstyr-
ningssystemet. 

100 a § 

Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem 
för väghållningen  

Genom Trafikledsverkets säkerhetsstyr-
ningssystem för väghållningen ska hante-
ringen av riskerna i samband med väghåll-
ningen tryggas på alla riks- och stamvägar 
samt alla livligt trafikerade regionala vägar. 

Säkerhetsstyrningssystemet ska upprättas 
skriftligt. Det ska innehålla en säkerhetspoli-
tik som har godkänts av Trafikledsverket och 
meddelats hela personalen samt kvalitativa 
och kvantitativa mål för upprätthållande och 
förbättring av säkerheten och planer och för-
faranden för uppnående av dessa mål. 

I säkerhetsstyrningssystemet ska särskild 
vikt fästas vid ansvarsfördelningen inom or-
ganisationen, att övervakning bedrivs av 
samtliga nivåer inom organisationen, att per-
sonalen deltar i beslutsfattandet om styr-
ningssystemet samt att säkerhetsstyrningssy-
stemet förbättras kontinuerligt. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
säkerhetsstyrningssystemet.

100 b § 

Myndighetstillsyn över väghållningen 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över att 
13, 13 a, 33, 100 och 100 a § och de be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av dem iakttas. Tra-
fiksäkerhetsverket ska sköta dess tillsynsupp-
gifter effektivt och på ett så ändamålsenligt 
sätt som det utgående från riskbedömningen 
är möjligt. 

Trafiksäkerhetsverket kan i samband med 
skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 
ge en anmärkning till den som handlar i strid 
med denna lag eller i strid med bestämmelser 
som utfärdats eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av den samt ålägga denne att 
avhjälpa sitt fel eller sin försummelse inom 
en skälig tidsfrist. Verket får förena förplik-

100 b § 

Myndighetstillsyn över väghållningen

Transport- och kommunikationsverket utö-
var tillsyn över att 13, 13 a, 33, 100 och 100 
a § och de bestämmelser som utfärdats och 
föreskrifter som meddelats med stöd av dem 
iakttas. Transport- och kommunikationsver-
ket ska sköta dess tillsynsuppgifter effektivt 
och på ett så ändamålsenligt sätt som det ut-
gående från riskbedömningen är möjligt. 

Transport- och kommunikationsverket kan i 
samband med skötseln av de uppgifter som 
avses i 1 mom. ge en anmärkning till den 
som handlar i strid med denna lag eller i strid 
med bestämmelser som utfärdats eller före-
skrifter som meddelats med stöd av den samt 
ålägga denne att avhjälpa sitt fel eller sin för-
summelse inom en skälig tidsfrist. Verket får 
förena förpliktelsen med vite eller hot om 
avbrytande av verksamheten eller med hot 
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telsen med vite eller hot om avbrytande av 
verksamheten eller med hot om att åtgärder-
na vidtas på den försumliges bekostnad. Be-
stämmelser om vite, hot om avbrytande och 
hot om tvångsutförande finns i viteslagen. 

Trafiksäkerhetsverket har, när det sköter 
uppgifter som avses i 1 mom., rätt att få den 
information som verket behöver för att full-
göra sina uppgifter av dem vilkas rättigheter 
och skyldigheter denna lag gäller samt av ak-
törer som handlar för deras räkning.

om att åtgärderna vidtas på den försumliges 
bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om 
avbrytande och hot om tvångsutförande finns 
i viteslagen. 

Transport- och kommunikationsverket har, 
när det sköter uppgifter som avses i 1 mom., 
rätt att få den information som verket behö-
ver för att fullgöra sina uppgifter av dem vil-
kas rättigheter och skyldigheter denna lag 
gäller samt av aktörer som handlar för deras 
räkning.

101 § 

Administrativa tvångsmedel 

Väghållaren eller landskapet kan förbjuda 
den som bryter mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den att fortsätta 
med eller upprepa det lagstridiga förfarandet. 
Väghållaren eller landskapet kan också före-
skriva att den som bryter mot denna lag eller 
mot bestämmelser som utfärdats eller före-
skrifter som meddelats med stöd av den ska 
fullgöra sin skyldighet. Väghållaren eller 
landskapet kan förena sitt beslut med vite el-
ler med hot om att den försummade åtgärden 
vidtas på den försumliges bekostnad eller att 
verksamheten avbryts. I fråga om vite, 
tvångsutförande och avbrytande tillämpas i 
övrigt viteslagen. 

Om en brådskande åtgärd krävs för att av-
lägsna en fara som omedelbart hotar trafiken 
eller om det är fråga om rättelse av en olovlig 
åtgärd som riktar sig mot ett vägområde, har 
väghållaren och landskapet rätt att vidta åt-
gärden eller att rätta till den olovliga åtgärden 
på bekostnad av den som är skyldig att rätta 
till den. 

Om väghållaren eller landskapet förhindras 
att utföra ett tjänsteuppdrag som avses i 2 
mom. eller ett utredningsarbete som avses i 
16 § 1 mom., ska polisen på begäran ge 
handräckning i enlighet med 9 kap. 1 § i po-
lislagen (872/2011).  

101 § 

Administrativa tvångsmedel 

Transport- och kommunikationsverket kan 
förbjuda den som bryter mot denna lag eller 
mot bestämmelser som utfärdats eller före-
skrifter som meddelats med stöd av den att 
fortsätta med eller upprepa det lagstridiga 
förfarandet. Verket kan också föreskriva att 
den som bryter mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den ska fullgöra 
sin skyldighet. Verket kan förena sitt beslut 
med vite eller med hot om att den försum-
made åtgärden vidtas på den försumliges be-
kostnad eller att verksamheten avbryts. I 
fråga om vite, tvångsutförande och avbry-
tande tillämpas i övrigt viteslagen. 

Om en brådskande åtgärd krävs för att av-
lägsna en fara som omedelbart hotar trafiken 
eller om det är fråga om rättelse av en olovlig 
åtgärd som riktar sig mot ett vägområde, har 
Transport- och kommunikationsverket, Tra-
fikledsverket och landskapet rätt att vidta åt-
gärden eller att rätta till den olovliga åtgärden 
på bekostnad av den som är skyldig att rätta 
till den. 

Om Transport- och kommunikationsverket, 
Trafikledsverket eller landskapet förhindras 
att utföra ett tjänsteuppdrag som avses i 2 
mom. eller ett utredningsarbete som avses i 
16 § 1 mom., ska polisen på begäran ge 
handräckning i enlighet med 9 kap. 1 § i po-
lislagen (872/2011).  
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102 § 

Indrivning av kostnader 

Om landskapet eller väghållaren har rätt att 
vidta en åtgärd som avses i denna lag på nå-
gon annans bekostnad, kan kostnaderna in-
drivas i den ordning som föreskrivs i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961).

102 § 

Indrivning av kostnader 

Om landskapet eller Trafikledsverket har 
rätt att vidta en åtgärd som avses i denna lag 
på någon annans bekostnad, kan kostnaderna 
indrivas i den ordning som föreskrivs i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961). 

103 § 

Delgivning och delfående av beslut 

Väghållaren sänder besluten om godkän-
nande av utredningsplaner och vägplaner 
samt om förlängning av deras giltighetstid till 
landskapet. I syfte att delge beslutet ska land-
skapet på det sätt som landskapets tillkänna-
givanden offentliggörs i enlighet med land-
skapslagen tillkännage att beslutet och de 
handlingar som utgör grund för beslutet är 
framlagda offentligt. Beslutet och handling-
arna ska vara offentligt framlagda i land-
skapet under 30 dagar. Delfåendet anses ha 
skett när beslutet lades fram offentligt. 

Ett sådant beslut om godkännande av en 
vägplan som är av ringa betydelse kan delges 
genom bevislig delgivning enligt vad som fö-
reskrivs i förvaltningslagen. Bestämmelser 
om delgivning av beslut på elektronisk väg 
finns i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003).

103 § 

Delgivning och delfående av beslut 

Transport- och kommunikationsverket sän-
der besluten om godkännande av utrednings-
planer och vägplaner samt om förlängning av 
deras giltighetstid till landskapet och väghål-
laren. I syfte att delge beslutet ska landskapet 
på det sätt som landskapets tillkännagivanden 
offentliggörs i enlighet med landskapslagen 
tillkännage att beslutet och de handlingar 
som utgör grund för beslutet är framlagda of-
fentligt. Beslutet och handlingarna ska vara 
offentligt framlagda i landskapet under 30 
dagar. Delfåendet anses ha skett när beslutet 
lades fram offentligt. 

Ett sådant beslut om godkännande av en 
vägplan som är av ringa betydelse kan delges 
genom bevislig delgivning enligt vad som fö-
reskrivs i förvaltningslagen. Bestämmelser 
om delgivning av beslut på elektronisk väg 
finns i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003).

105 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som gäller behö-
righetsintyg enligt 43 f § får begäras på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 

I  beslut av statsrådets allmänna samman-
träde får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 

105 §

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som gäller behö-
righetsintyg enligt 43 f § får begäras på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 

I beslut av statsrådets allmänna samman-
träde får ändring sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som 
föreskrivs i lagen om rättegång i förvalt-
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(586/1996). Ändring i andra beslut som fat-
tats med stöd av denna lag och beslut som 
har meddelats med anledning av en begäran 
om omprövning får sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. 

Bestämmelser om sökande av ändring i 
landskapens beslut finns i 18 kap. i land-
skapslagen.  

I beslut av förvaltningsdomstolen får änd-
ring genom besvär sökas endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

Besvär över väghållarens beslut i fall som 
avses i 37 §, 38 § 2 mom., 42 § 1 mom., 42 a 
§, 47 §, 48 § 2 mom. och 52 § ska anföras 
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets anslutningen, övergångsstället, vägom-
rådet, fastigheten eller reklamaffischen eller 
annonsen i fråga finns. 

Kommunen, landskapet och Statens till-
stånds- och tillsynsmyndighet har rätt att 
söka ändring genom besvär i ett sådant beslut 
om godkännande av en utredningsplan eller 
vägplan vars verkningar sträcker sig till 
kommunens eller landskapets område eller 
myndighetens verksamhetsområde. 

En lokal eller regional registrerad samman-
slutning eller stiftelse har rätt att i ärenden 
som hör till dess verksamhetsfält söka änd-
ring genom besvär i ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller väg-
plan vars verkningar sträcker sig till sam-
manslutningens eller stiftelsens geografiska 
verksamhetsområde. 

Besvär som gäller ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
vägplan som ska anses vara av samhällelig 
vikt ska behandlas skyndsamt. 

Bestämmelser om sökande av ändring i be-
slut som fattats vid landsvägsförrättningar 
finns i 87 §.

ningsärenden ( / ). Ändring i andra beslut 
som fattats med stöd av denna lag och beslut 
som har meddelats med anledning av en be-
gäran om omprövning får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 

Bestämmelser om sökande av ändring i 
landskapens beslut finns i 18 kap. i land-
skapslagen.  

I beslut av förvaltningsdomstolen får änd-
ring genom besvär sökas endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 

Besvär över Trafikledsverkets beslut i fall 
som avses i 37 §, 38 § 2 mom., 42 § 1 mom., 
42 a §, 47 §, 48 § 2 mom. och 52 § ska anfö-
ras hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets anslutningen, övergångsstället, 
vägområdet, fastigheten eller reklamaffi-
schen eller annonsen i fråga finns. 

Trafikledsverket, landskapet, kommunen
och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
har rätt att söka ändring genom besvär i ett 
sådant beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller vägplan vars verkningar 
sträcker sig till kommunens eller landskapets 
område eller myndighetens verksamhetsom-
råde. 

En lokal eller regional registrerad samman-
slutning eller stiftelse har rätt att i ärenden 
som hör till dess verksamhetsfält söka änd-
ring genom besvär i ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller väg-
plan vars verkningar sträcker sig till sam-
manslutningens eller stiftelsens geografiska 
verksamhetsområde. 

Besvär som gäller ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
vägplan som ska anses vara av samhällelig 
vikt ska behandlas skyndsamt. 

Bestämmelser om sökande av ändring i be-
slut som fattats vid landsvägsförrättningar 
finns i 87 §.

107 § 

Omedelbar verkställighet av beslut 

Ett beslut av statsrådet ska trots ändrings-
sökande iakttas tills ärendet har avgjorts ge-

107 § 

Omedelbar verkställighet av beslut 

Ett beslut av statsrådet ska trots ändrings-
sökande iakttas tills ärendet har avgjorts ge-
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nom ett laga kraft vunnet beslut. 
Ett beslut om godkännande av en utred-

ningsplan eller en vägplan eller om förläng-
ning av dess giltighetstid kan verkställas trots 
besvär, om inte fullföljdsdomstolen bestäm-
mer något annat. 

I ett beslut som väghållaren meddelar med 
stöd av 48 § 2 mom. kan bestämmas att be-
slutet får verkställas trots besvär. 

nom ett laga kraft vunnet beslut. 
Ett beslut om godkännande av en utred-

ningsplan eller en vägplan eller om förläng-
ning av dess giltighetstid kan verkställas trots 
besvär, om inte fullföljdsdomstolen bestäm-
mer något annat. 

I ett beslut som Trafikledsverket meddelar 
med stöd av 48 § 2 mom. kan bestämmas att 
beslutet får verkställas trots besvär. 

108 a § 

Landsvägsregister  

Väghållaren ska föra ett landsvägsregister. 
I registret antecknas 

1) huruvida landsvägen är en motorväg el-
ler någon annan väg som är avsedd endast för 
en viss art av trafik, 

2) den klassificering enligt 4 § som beskri-
ver vägens betydelse för trafiken,  

3) vägens längd inom varje kommun och 
den tidpunkt då vägen upplåtits för allmän 
trafik samt, med tanke på förvaltningen av 
trafikledsegendomen, vägens viktigaste tek-
niska egenskaper, utrustning och anordning-
ar. 

Landskapen ska till väghållaren lämna de 
uppgifter som behövs med tanke på 1 mom. 3 
punkten.

108 a § 

Landsvägsregister  

Trafikledsverket ska föra ett landsvägsre-
gister. I registret antecknas 

1) huruvida landsvägen är en motorväg el-
ler någon annan väg som är avsedd endast för 
en viss art av trafik, 

2) den klassificering enligt 4 § som beskri-
ver vägens betydelse för trafiken,  

3) vägens längd inom varje kommun och 
den tidpunkt då vägen upplåtits för allmän 
trafik samt, med tanke på förvaltningen av 
trafikledsegendomen, vägens viktigaste tek-
niska egenskaper, utrustning och anordning-
ar. 

Landskapen ska till Trafikledsverket lämna 
de uppgifter som behövs med tanke på 1 
mom. 3 punkten.

109 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om register över 
landsvägar, förvarande av planhandlingarna, 
skyldigheter avseende eftervård, upplåtande 
för trafik, en landsvägs utsträckning, avstån-
det till byggnader samt samreglering av 
landsväg och järnväg utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Bestämmelser om fastställande av frisikts-
områden för landsvägar utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet.

Trafikverket meddelar allmänna föreskrifter 
om genomförandet och tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i 

109 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om register över 
landsvägar, förvarande av planhandlingarna, 
skyldigheter avseende eftervård, upplåtande 
för trafik, en landsvägs utsträckning, avstån-
det till byggnader samt samreglering av 
landsväg och järnväg utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Bestämmelser om fastställande av frisikts-
områden för landsvägar utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar allmänna föreskrifter om genomfö-
randet och tillämpningen av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/54/EG om 
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tunnlar som ingår i det transeuropeiska väg-
nätet och om genomförandet och tillämp-
ningen av vägsäkerhetsdirektivet, sedan Tra-
fiksäkerhetsverket har gett sin bedömning om 
föreskrifterna. Lantmäteriverket fastställer de 
formulär till handlingar som behövs för styr-
ningen av landsvägsförrättningarna. Lantmä-
teriverket meddelar dessutom föreskrifter om 
råmärken och andra fasta märken och om 
mätningarnas exakthet vid landsvägsförrätt-
ningar.

minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i
det transeuropeiska vägnätet och om genom-
förandet och tillämpningen av vägsäkerhets-
direktivet. Lantmäteriverket fastställer de 
formulär till handlingar som behövs för styr-
ningen av landsvägsförrättningarna. Lantmä-
teriverket meddelar dessutom föreskrifter om 
råmärken och andra fasta märken och om 
mätningarnas exakthet vid landsvägsförrätt-
ningar.

109 a § 

Dispens 

Trafikverket kan av särskilda skäl bevilja 
dispens från föreskrifter som verket medde-
lat. Dispens får dock inte beviljas om det 
äventyrar trafiksäkerheten eller vägens tra-
fikmässiga eller tekniska funktion.  

Dispens ska sökas innan åtgärder vidtas. 
Den som ansöker om dispens ska lägga fram 
en redogörelse för de risker som avvikandet 
medför och för metoderna för att hantera 
dessa. Trafikverket kan förena beslutet med 
villkor och begränsningar för att säkerställa 
säkerheten och vägens trafikmässiga eller 
tekniska funktion.  

109 a § 

Dispens 

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl bevilja dispens från före-
skrifter som verket meddelat. Dispens får 
dock inte beviljas om det äventyrar trafiksä-
kerheten eller vägens trafikmässiga eller tek-
niska funktion.  

Dispens ska sökas innan åtgärder vidtas. 
Den som ansöker om dispens ska lägga fram 
en redogörelse för de risker som avvikandet 
medför och för metoderna för att hantera 
dessa. Transport- och kommunikationsverket 
kan förena beslutet med villkor och begräns-
ningar för att säkerställa säkerheten och 
vägens trafikmässiga eller tekniska funktion.  

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

Den behörighet som landskapen har enligt 
1 a kap. i denna lag ska före den 1 januari 
2020 först utövas av landskapens temporära 
beredningsorgan och efter valet av land-
skapsfullmäktige av landskapsfullmäktige 
och den landskapsstyrelse som utses av 
denna. Den behörighet som landskapen har 
enligt 100 § i denna lag utövas fram till den 
31 december 2019 av närings-, trafik- och 
miljöcentralen. Den behörighet som Trafik-
verket har enligt 99 b § i denna lag utövas 
fram till den 31 december 2019 av närings-, 
trafik- och miljöcentralen. 

På utredningsplaner och vägplaner som 
har börjat utarbetas vid ikraftträdandet av 
denna lag tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
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Emellertid ska bestämmelser gällande pro-
jektbedömning och godkännande av denna 
lag tillämpas på utredningsplan och vägplan 
som ska lämnas till Transport- och kommu-
nikationsverket eller kommunikationsministe-
riet för godkännande efter ikraftträdande av 
denna lag.

—————
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48.

Lag

om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 3, 5—8 samt 13—16 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse
3 §

Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Trafiksä-
kerhetsverket. Verket får vid behov meddela 
mera detaljerade föreskrifter om betalnings-
förfarandet och de utredningar som ska sän-
das till verket för påförande av avgiften.

3 §

Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Trans-
port- och kommunikationsverket. Verket får 
vid behov meddela mera detaljerade före-
skrifter om betalningsförfarandet och de ut-
redningar som ska sändas till verket för på-
förande av avgiften.

5 §

Uppgifter som ska lämnas till Trafiksäker-
hetsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig 
deklaration till Trafiksäkerhetsverket för 
varje avgiftsperiod senast den 15 dagen i 
den kalendermånad som följer närmast efter 
avgiftsperioden. Deklarationen ska innehålla 
de uppgifter som behövs för bestämmande 
av avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till Tra-
fiksäkerhetsverket årligen lämna in sitt bok-
slut och sin verksamhetsberättelse.

5 §

Uppgifter som ska lämnas till Transport-
och kommunikationsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig 
deklaration till Transport- och kommunikat-
ionsverket för varje avgiftsperiod senast den 
15 dagen i den kalendermånad som följer 
närmast efter avgiftsperioden. Deklarationen 
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
bestämmande av avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till 
Transport- och kommunikationsverket årlig-
en lämna in sitt bokslut och sin verksam-
hetsberättelse.

6 §

Påförande av avgift

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål 
fastställa trafiksäkerhetsavgiftens belopp på 
grundval av den utredning som verket fått.

6 §

Påförande av avgift

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål fastställa trafiksäkerhetsavgif-
tens belopp på grundval av den utredning 
som verket fått.
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7 §

Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast 
den 30 dagen i den kalendermånad som föl-
jer närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av 
avgiftsbeslutet före utgången av den tid som 
avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt 
den avgiftsskyldiges bokföring.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat 
avgiften inom föreskriven tid eller har beta-
lat den till lägre belopp än vad som fast-
ställts i avgiftsbeslutet, ska Trafiksäkerhets-
verket utan dröjsmål debitera den avgifts-
skyldige för den avgift som ska betalas.

7 §

Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast 
den 30 dagen i den kalendermånad som föl-
jer närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av 
avgiftsbeslutet före utgången av den tid som 
avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt 
den avgiftsskyldiges bokföring.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat 
avgiften inom föreskriven tid eller har beta-
lat den till lägre belopp än vad som fast-
ställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och 
kommunikationsverket utan dröjsmål debi-
tera den avgiftsskyldige för den avgift som 
ska betalas.

8 §

Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en 
penninginrättning. Betalaren svarar för 
kostnaderna för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de tra-
fiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på 
Trafiksäkerhetsverkets konto senast den 
vardag som följer närmast efter betalnings-
dagen.

8 §

Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en 
penninginrättning. Betalaren svarar för 
kostnaderna för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de tra-
fiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på 
Transport- och kommunikationsverkets
konto senast den vardag som följer närmast 
efter betalningsdagen.

13 §

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel 
vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften 
har påförts en för stor avgift, ska Trafiksä-
kerhetsverket rätta avgiftsbeslutet till den 
avgiftsskyldiges fördel, om saken inte har 
avgjorts genom beslut med anledning av be-
svär eller begäran om omprövning. Rättelse 
till den avgiftsskyldiges fördel kan göras 
inom tre år från ingången av kalenderåret ef-
ter det år då avgiften påfördes.

13 §

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel 
vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften 
har påförts en för stor avgift, ska Transport-
och kommunikationsverket rätta avgiftsbe-
slutet till den avgiftsskyldiges fördel, om 
saken inte har avgjorts genom beslut med 
anledning av besvär eller begäran om om-
prövning. Rättelse till den betalningsskyldi-
ges fördel kan göras inom tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då avgif-
ten påfördes.
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14 §

Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett 
räknefel eller ett motsvarande misstag inte 
har påförts trafiksäkerhetsavgift eller en del 
av den, ska Trafiksäkerhetsverket rätta av-
giftsbeslutet, om inte saken har avgjorts ge-
nom beslut med anledning av besvär eller 
begäran om omprövning. Rättelse till betal-
ningsmottagarens fördel kan göras inom ett 
år från ingången av kalenderåret efter det år 
då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

14 §

Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett 
räknefel eller ett motsvarande misstag inte 
har påförts trafiksäkerhetsavgift eller en del 
av den, ska Transport- och kommunikat-
ionsverket rätta avgiftsbeslutet, om inte sa-
ken har avgjorts genom beslut med anled-
ning av besvär eller begäran om ompröv-
ning. Rättelse till betalningsmottagarens 
fördel kan göras inom ett år från ingången 
av kalenderåret efter det år då avgiften på-
fördes eller borde ha påförts.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av begäran om omprövning och ett be-
slut om rättelse som Trafiksäkerhetsverket
annars fattat får överklagas av den avgifts-
skyldige genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomsto-
len

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av begäran om omprövning och ett be-
slut om rättelse som Transport- och kommu-
nikationsverket annars fattat får överklagas 
av den avgiftsskyldige genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges 
i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( 
/ ).

16 §

Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen, om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Den av-
giftsskyldige har besvärsrätt till högsta för-
valtningsdomstolen. Trafiksäkerhetsverket
har besvärsrätt i det fall att förvaltningsdom-
stolen har ändrat ett avgiftsbeslut som verket 
har fattat eller upphävt beslutet.

16 §

Sökande av ändring hos högsta förvalt-
ningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Den av-
giftsskyldige har besvärsrätt till högsta för-
valtningsdomstolen. Transport- och kom-
munikationsverket har besvärsrätt i det fall 
att förvaltningsdomstolen har ändrat ett av-
giftsbeslut som verket har fattat eller upp-
hävt beslutet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
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49.

Lag

om ändring av 5 § i lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 

1511/2016, som följer:

Gällande lydelse Gällande lydelse

5 §

Trafikskyddets organ

Trafikskyddets organ är centralorganisat-
ionens möte och styrelsen. Trafikskyddet 
har en verkställande direktör. Om andra or-
gan bestäms genom förordning av statsrådet.

Centralorganisationens medlemmar utgör 
centralorganisationens möte.

Styrelsen består av en ordförande och elva 
andra medlemmar. Statsrådet förordnar ord-
föranden och fyra medlemmar, vilka föret-
räder undervisnings- och kulturministeriet, 
inrikesministeriet och social- och hälso-
vårdsministeriet samt Trafikverket. Central-
organisationens möte väljer sju medlemmar 
bland vilka olika vägtrafikantgrupper ska 
vara representerade. För varje medlem för-
ordnas eller väljs en personlig suppleant. 
Ordföranden och de övriga medlemmarna 
förordnas eller väljs för två kalenderår i 
sänder. Varje kalenderår är dock hälften av 
medlemmarna i tur att avgå. Styrelsen väljer 
inom sig två vice ordförande.

Om en sådan medlem eller suppleant i sty-
relsen som företräder ett ministerium eller 
Trafikverket avgår eller permanent är för-
hindrad att sköta sitt uppdrag under mandat-
perioden, förordnar myndigheten i fråga en 
ny medlem eller suppleant i hans eller hen-
nes ställe för den återstående mandatperi-
oden.

5 §

Trafikskyddets organ

Trafikskyddets organ är centralorganisat-
ionens möte och styrelsen. Trafikskyddet 
har en verkställande direktör. Om andra or-
gan bestäms genom förordning av statsrådet.

Centralorganisationens medlemmar utgör 
centralorganisationens möte.

Styrelsen består av en ordförande och elva 
andra medlemmar. Statsrådet förordnar ord-
föranden och fyra medlemmar, vilka föret-
räder undervisnings- och kulturministeriet, 
inrikesministeriet och social- och hälso-
vårdsministeriet samt Trafikledsverket. Cen-
tralorganisationens möte väljer sju med-
lemmar bland vilka olika vägtrafikantgrup-
per ska vara representerade. För varje med-
lem förordnas eller väljs en personlig sup-
pleant. Ordföranden och de övriga med-
lemmarna förordnas eller väljs för två ka-
lenderår i sänder. Varje kalenderår är dock 
hälften av medlemmarna i tur att avgå. Sty-
relsen väljer inom sig två vice ordförande.

Om en sådan medlem eller suppleant i sty-
relsen som företräder ett ministerium eller 
Trafikledsverket avgår eller permanent är 
förhindrad att sköta sitt uppdrag under man-
datperioden, förordnar myndigheten i fråga 
en ny medlem eller suppleant i hans eller 
hennes ställe för den återstående mandatpe-
rioden.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
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—————

50.

Lag

om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i trafikförsäkringslagen (460/2016) 9, 16 och 90 § som följer:

Gällande lydelse Gällande lydelse

9 §

Anmälningar till Trafiksäkerhetsverket

Ett försäkringsbolag ska för anteckning i 
registret till Trafiksäkerhetsverket anmäla

1) uppgift om en ny försäkring som teck-
nas hos bolaget för ett fordon, inom sju da-
gar från det att den nya försäkringen börjar 
gälla,

2) uppgift om försummad betalning av 
försäkringspremien för en försäkring som 
tecknats för ett fordon,

3) uppgift om att en försäkring för ett av-
ställt fordon har sagts upp.

9 §

Anmälningar till Transport- och kommuni-
kationsverket

Ett försäkringsbolag ska för anteckning i 
registret till Transport- och kommunikat-
ionsverket anmäla

1) uppgift om en ny försäkring som teck-
nas hos bolaget för ett fordon, inom sju da-
gar från det att den nya försäkringen börjar 
gälla,

2) uppgift om försummad betalning av 
försäkringspremien för en försäkring som 
tecknats för ett fordon,

3) uppgift om att en försäkring för ett av-
ställt fordon har sagts upp.

16 §

Försäkringstagarens rätt att säga upp en 
försäkring samt jämställande av vissa an-
mälningar med anmälan om uppsägning

En försäkringstagare vars försäkringsplikt 
inte har upphört har rätt att säga upp en för-
säkring för ett registrerat fordon endast när 
försäkringstagaren har tecknat en försäkring 
i ett annat försäkringsbolag eller fordonet 
har tillgripits och en anmälan har gjorts till 
polisen och försäkringsbolaget om det. På 
försäkringstagarens rätt att säga upp försäk-
ringen tillämpas i övrigt 12 § i lagen om för-

16 §

Försäkringstagarens rätt att säga upp en 
försäkring samt jämställande av vissa an-
mälningar med anmälan om uppsägning

En försäkringstagare vars försäkringsplikt 
inte har upphört har rätt att säga upp en för-
säkring för ett registrerat fordon endast när 
försäkringstagaren har tecknat en försäkring 
i ett annat försäkringsbolag eller fordonet 
har tillgripits och en anmälan har gjorts till 
polisen och försäkringsbolaget om det. På 
försäkringstagarens rätt att säga upp försäk-
ringen tillämpas i övrigt 12 § i lagen om för-
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säkringsavtal.
Som en försäkringstagares anmälan om 

uppsägning betraktas också en anmälan från 
Trafiksäkerhetsverket, Trafikförsäkringscen-
tralen eller ett annat försäkringsbolag om att

1) fordonet slutligt har avregistrerats,
2) fordonet genom en rättshandling har 

överförts till en annan ny ägare eller inneha-
vare än försäkringstagarens dödsbo eller 
konkursbo,

3) fordonet återgår i ägarens besittning el-
ler övergår i en ny innehavares besittning, 
om fordonets innehavare varit den enda för-
säkringstagaren,

4) en försäkring har tecknats i ett annat 
försäkringsbolag.

I de fall som avses i 2 mom. upphör för-
säkringen att gälla den dag som anges i an-
mälan.

säkringsavtal.
Som en försäkringstagares anmälan om 

uppsägning betraktas också en anmälan från 
Transport- och kommunikationsverket, Tra-
fikförsäkringscentralen eller ett annat för-
säkringsbolag om att

1) fordonet slutligt har avregistrerats,
2) fordonet genom en rättshandling har 

överförts till en annan ny ägare eller inneha-
vare än försäkringstagarens dödsbo eller 
konkursbo,

3) fordonet återgår i ägarens besittning el-
ler övergår i en ny innehavares besittning, 
om fordonets innehavare varit den enda för-
säkringstagaren,

4) en försäkring har tecknats i ett annat 
försäkringsbolag.

I de fall som avses i 2 mom. upphör för-
säkringen att gälla den dag som anges i an-
mälan.

90 §

Trafiksäkerhetsverkets anmälningsplikt

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål 
lämna det försäkringsbolag som försäkrat ett 
fordon följande uppgifter som antecknats i 
registret:

1) uppgift om att fordonet avregistrerats 
slutligt,

2) uppgift om att fordonets försäkring flyt-
tats till ett annat försäkringsbolag,

3) uppgift om att fordonet har bytt ägare 
och innehavare, och

4) uppgift om att fordonet påställts eller 
avställts.

Om försäkring inte har tecknats för ett 
fordon inom 7 dagar från det att fordonet 
övergått till ny ägare eller innehavare, ska 
Trafiksäkerhetsverket i samband med regi-
streringen av fordonet skicka en anmälan 
om att försäkring inte har tecknats, till Tra-
fikförsäkringscentralen för bestämmande av 
de avgifter som avses i 27 och 28 §.

90 §

Transport- och kommunikationsverkets an-
mälningsplikt

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål lämna det försäkringsbolag 
som försäkrat ett fordon följande uppgifter 
som antecknats i registret:

1) uppgift om att fordonet avregistrerats 
slutligt,

2) uppgift om att fordonets försäkring flyt-
tats till ett annat försäkringsbolag,

3) uppgift om att fordonet har bytt ägare 
och innehavare, och

4) uppgift om att fordonet påställts eller 
avställts.

Om försäkring inte har tecknats för ett 
fordon inom 7 dagar från det att fordonet 
övergått till ny ägare eller innehavare, ska 
Transport- och kommunikationsverket i 
samband med registreringen av fordonet 
skicka en anmälan om att försäkring inte har 
tecknats, till Trafikförsäkringscentralen för 
bestämmande av de avgifter som avses i 27 
och 28 §.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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51.

Lag

om ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande 

stycket i 3 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 och 2 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 
13 § 2 mom., 14 §, 2 kap. 2 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. 1 § 2 
mom. och 3 punkten, det inledande stycket i 3 mom. samt 4 och 5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1 
mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 13 § 1 mom. och 2 mom., 4 kap. 3 § 1,3 
och 4 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 3 mom., 3 § 
4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2—5 mom., 6 kap. 1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 
mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 7 kap. 4 § 1 mom. och 3—5 punkten samt 3 och 4 
mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 
mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2, 3 och 5 mom., 3 § 1 och 3—4 mom., 4 § 3 
mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 
kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 § 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det 
inledande stycket i 3 och 4 punkten samt 6 mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1—3 
och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 
5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 §, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 
6 §, II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2—4 mom. och 6 § 3 mom., 2 kap. 3 § 4 
mom., III avd. 1 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2—5 mom., 2 kap. 1 § 2 och 3 mom., 6 § 2 och 3 mom., 
3 kap. 11 §, 4 kap. 2 § 2 och 3 mom., 5 kap. 1 §, IV avd. 1 kap. 1 och 2 §, 4 § 5 mom., 6 § 1, 2 
och 4 mom., 7 §, 9—13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16 § 1 och 3 mom., 17 § 1 och 
2 mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 2 kap. 1 § samt 1 och 3—5 mom., 2 § 1, 3 och 4 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a §, 4 § 3 mom., 5 §, 3 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 1 § 1 och 
2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 7 punkten samt 3 och 4 mom., 6 och 7 §, rubriken för V 
avd., rubriken för 1 kap., rubriken för 2 §, 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 6 punk-
ten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 mom. 9 punk-
ten och 2 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande stycket i 4 § 1 
mom. och 2 mom., 5 § 1—3 mom., 6 §, 7 § 5 mom., 8 §, det inledande stycket i VI avd. 1 kap. 
2 § 1 mom., 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 b § 1 mom., 3 c § 
1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2—4 mom.,

av dem II avd. 1 kap. 2 § 1 mom., det inledande stycket i 3 § 1 och 2 mom., 2 kap. 3 § 1 
mom., det inledande stycket i 3 kap. 1 § 2 mom. och 3 punkten, det inledande stycket i 3 
mom. samt 4 och 5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, det inledande 
stycket i 13 § 1 mom. samt 2 mom., 4 kap. 3 § 1,3 och 4 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, 
det inledande stycket i 2 § 1 mom. samt 3 mom., 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 5 § 2—5 mom., 6 
kap. 1 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., det inledande stycket i 
7 kap. 4 § 1 mom. och 3—5 punkten samt 3 och 4 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 5 
mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 mom., 13 § 3 och 4 mom., 19 § 2 mom., 21 §, 8 kap. 1 § 3 mom., 2 
§ 2, 3 och 5 mom., 3 § 1 och 3–4 mom., 4§ 3 mom., 6 § 1 och 3 mom., det inledande stycket i 
9 kap. 2 § 1 mom. samt 2 och 4 mom., 10 kap. 2 § 10 och 21 punkten, 12 § 1 och 5 mom., 13 
§ 4 mom., 14 § 3 mom., 15 § 1 mom., det inledande stycket i 3 mom. och 4 punkten samt 6 
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mom., 16 §, 17 § 1 och 2 mom., 11 kap. 1 § 1—3 och 5 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 5 §, 
12 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 och 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 8 och 9 
§, 13 kap. 2 § 1, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom., 4 och 6 §, III avd. 3 kap. 11 §, 5 kap. 1 §, IV avd. 
1 kap. 2 §, 4 § 5 mom., 7 §, 9 §, 13 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16 § 1 och 3 mom., 
17 § 1 och 2 mom., 18 § 1, 3 och 4 mom., rubriken för 2 kap. 1 § samt 1 och 3—5 mom., 2 § 
1, 3 och 4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a § och 4 § 3 mom., 3 kap. 1—4 §, 5 § 1–3 mom., 4 kap. 
1 § 1 och 2 mom., 2 § 3 mom., 3 §, 5 § 1 mom. 9 punkten samt 2 och 3 mom., 6 och 7 §, ru-
briken för V avd., rubriken för 1 kap., rubriken för 2 §, 1 mom., det inledande stycket i 2 
mom. och 6 punkten samt 3, 5 och 6 mom., 3 §, 2 kap. 1 § 3 och 5 mom., 3 § 2 mom., 5 §, 6 § 
1 mom. 9 punkten och 2 mom., rubriken för 3 kap., 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., det inledande 
stycket i 4 § 1 mom. och 2 mom., 5 § 1—3 mom., 6 §, 7 § 5 mom. 8 §, VI avd. 1 kap. 2 § 1 
mom., det inledande stycket i 2 mom. samt 3 ja 5 mom., 2 a §, 2 b § 1 mom., 2 c § 1 mom., 3 
b § 1 mom., 3 c § 1, 3 och 4 mom., 3 d § 1 mom., 3 f §, 3 g § 1 mom., 5 § 2—4 mom. sådana 
de lyder i lag (   /    ) samt II A avd. 1 kap. 1 §, 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2–4 mom. och 6 § 3 
mom., 2 kap. 3 § 4 mom. sådana de lyder i lag     (    /    ), samt

fogas till V avd. ett nytt 4 och 5 kap. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

AVDELNING II 

TRAFIKMARKNADEN

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

1 kap. 

Tillståndspliktig verksamhet inom vägtra-
fiken

1 kap.

Tillståndspliktig verksamhet inom vägtra-
fiken

2 § 

Taxitrafik 

För yrkesmässig transport av personer på 
väg med sådan personbil, paketbil, lastbil, 
trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling 
som avses i fordonslagen (1090/2002) (taxi-
trafik) behövs taxitrafiktillstånd eller ett så-
dant person- eller godstrafiktillstånd som av-
ses i 1 §. Den som innehar person- eller 
godstrafiktillstånd ska göra anmälan till Tra-
fiksäkerhetsverket om bedrivande av taxitra-
fik.

— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Taxitrafik

För yrkesmässig transport av personer på 
väg med sådan personbil, paketbil, lastbil, 
trehjuling, lätt fyrhjuling eller tung fyrhjuling 
som avses i fordonslagen (1090/2002) (taxi-
trafik) behövs taxitrafiktillstånd eller ett så-
dant person- eller godstrafiktillstånd som av-
ses i 1 §. Den som innehar person- eller 
godstrafiktillstånd ska göra anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket om 
bedrivande av taxitrafik.
— — — — — — — — — — — — — —
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3 §

Beviljande av persontrafiktillstånd och gods-
trafiktillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
person- eller godstrafiktillstånd till en fysisk 
person som
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd 
till en juridisk person
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler 
för tillträde till den internationella marknaden 
för godstransporter på väg (EU:s förordning 
om tillstånd för godstrafik) till en juridisk 
person som
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Beviljande av persontrafiktillstånd och gods-
trafiktillstånd

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på ansökan person- eller godstrafiktill-
stånd till en fysisk person som
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd 
till en juridisk person
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler 
för tillträde till den internationella marknaden 
för godstransporter på väg (EU:s förordning 
om tillstånd för godstrafik) till en juridisk 
person som
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Beviljande av taxitrafiktillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
taxitrafiktillstånd till en fysisk person

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 

taxitrafiktillstånd till en juridisk person

— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Beviljande av taxitrafiktillstånd

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en fy-
sisk person
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på ansökan taxitrafiktillstånd till en ju-
ridisk person
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Ändring och förnyande av tillstånd

Ett taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd 
och godstrafiktillstånd kan ändras eller för-
nyas på ansökan hos Trafiksäkerhetsverket. 
På förnyande av tillstånd tillämpas vad som 
föreskrivs om beviljande av tillstånd. Vid 
ändring av tillstånd bör förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd enligt 3—7 § beaktas 
till den del de inverkar på ändringen av till-
ståndet.

9 §

Ändring och förnyande av tillstånd

Ett taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd 
och godstrafiktillstånd kan ändras eller för-
nyas på ansökan hos Transport- och kommu-
nikationsverket. På förnyande av tillstånd till-
lämpas vad som föreskrivs om beviljande av 
tillstånd. Vid ändring av tillstånd bör förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd enligt 
3—7 § beaktas till den del de inverkar på 
ändringen av tillståndet.
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— — — — — — — — — — — — — —
En tillståndshavare ska utan dröjsmål med-

dela Trafiksäkerhetsverket förändringar i för-
utsättningarna för beviljande av tillstånd.

— — — — — — — — — — — — — —
En tillståndshavare ska utan dröjsmål med-

dela Transport- och kommunikationsverket
förändringar i förutsättningarna för bevil-
jande av tillstånd.

10 §

Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om en fysisk person som har taxitrafiktill-
stånd, persontrafiktillstånd eller godstrafik-
tillstånd avlider, får dödsboet fortsätta trafi-
ken under högst sex månader från dödsdagen, 
om dödsboet inom tre månader från dödsda-
gen till Trafiksäkerhetsverket anmäler en tra-
fikansvarig som uppfyller kraven enligt 
denna lag.

10 §

Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om en fysisk person som har taxitrafiktill-
stånd, persontrafiktillstånd eller godstrafik-
tillstånd avlider, får dödsboet fortsätta trafi-
ken under högst sex månader från dödsdagen, 
om dödsboet inom tre månader från dödsda-
gen till Transport- och kommunikationsver-
ket anmäler en trafikansvarig som uppfyller 
kraven enligt denna lag.

13 §

Utrednings- och anmälningsskyldighet för 
tillhandahållare av förmedlingstjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Den som tillhandahåller förmedlingstjäns-

ter eller dennes i Finland etablerade företrä-
dare ska årligen före utgången av januari 
meddela Trafiksäkerhetsverket totalbeloppen 
av de ersättningar som tillhandahållarna av 
transporttjänster har fått för de förmedlade 
transporterna och som tillhandahållaren av 
förmedlingstjänster har kännedom om, såvida 
myndigheten inte har tillgång till uppgifterna 
utifrån en motsvarande anmälan till Skatte-
förvaltningen.

13 §

Utrednings- och anmälningsskyldighet för 
tillhandahållare av förmedlingstjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Den som tillhandahåller förmedlingstjäns-

ter eller dennes i Finland etablerade företrä-
dare ska årligen före utgången av januari 
meddela Transport- och kommunikationsver-
ket totalbeloppen av de ersättningar som till-
handahållarna av transporttjänster har fått för 
de förmedlade transporterna och som tillhan-
dahållaren av förmedlingstjänster har känne-
dom om, såvida myndigheten inte har till-
gång till uppgifterna utifrån en motsvarande 
anmälan till Skatteförvaltningen.

14 §

Registreringsskyldighet

En tjänsteleverantör som bedriver yrkes-
mässig transport av gods på väg med ett for-
don eller en fordonskombination vars största 
tillåtna totalmassa överstiger 2 000 kilogram 
men är högst 3 500 kilogram ska registrera 
sig hos Trafiksäkerhetsverket. Registrerings-
plikt föreligger dock inte om tillstånd med 
stöd av 1 § 3 mom. inte krävs för verksam-
heten.

14 §

Registreringsskyldighet

En tjänsteleverantör som bedriver yrkes-
mässig transport av gods på väg med ett for-
don eller en fordonskombination vars största 
tillåtna totalmassa överstiger 2 000 kilogram 
men är högst 3 500 kilogram ska registrera 
sig hos Transport- och kommunikationsver-
ket. Registreringsplikt föreligger dock inte 
om tillstånd med stöd av 1 § 3 mom. inte 
krävs för verksamheten.
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2 kap.

Internationella godstransporter

2 kap.

Internationella godstransporter

2 §

Beviljande av transporttillstånd för transpor-
ter i Finland

Trafiksäkerhetsverket beviljar, på det sätt 
som förutsätts i internationella överenskom-
melser eller förpliktelser som är bindande för 
Finland eller i Europeiska unionens lagstift-
ning, transporttillstånd för internationell tra-
fik med lastbilar och sådana fordonskombi-
nationer bestående av en bil och en släpvagn 
med en totalvikt på över 3 500 kg som regi-
strerats i utlandet eller som registrerats i Fin-
land men uthyrts till utlandet.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall av 
tvingande skäl tillåta sådana transporter som 
inte överensstämmer med internationella 
överenskommelser.

2 §

Beviljande av transporttillstånd för transpor-
ter i Finland

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar, på det sätt som förutsätts i internation-
ella överenskommelser eller förpliktelser 
som är bindande för Finland eller i Europe-
iska unionens lagstiftning, transporttillstånd 
för internationell trafik med lastbilar och så-
dana fordonskombinationer bestående av en 
bil och en släpvagn med en totalvikt på över 
3 500 kg som registrerats i utlandet eller som 
registrerats i Finland men uthyrts till utlan-
det.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket kan i 
enskilda fall av tvingande skäl tillåta sådana 
transporter som inte överensstämmer med in-
ternationella överenskommelser.

3 § 

Beviljande av transporttillstånd för utrikes-
transporter 

Den som ansöker om transporttillstånd för 
internationell trafik för utrikestransporter el-
ler på bilaterala avtal baserat tillstånd för 
passagerartrafikrutter som överskrider riks-
gränserna ska i tillståndsansökan lämna de 
uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har be-
gärt och som behövs för behandling av ansö-
kan. 

— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Beviljande av transporttillstånd för utrikes-
transporter

Den som ansöker om transporttillstånd för 
internationell trafik för utrikestransporter el-
ler på bilaterala avtal baserat tillstånd för 
passagerartrafikrutter som överskrider riks-
gränserna ska i tillståndsansökan lämna de 
uppgifter som Transport- och kommunikat-
ionsverket har begärt och som behövs för be-
handling av ansökan.
— — — — — — — — — — — — — —
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3 kap. 

Krav på förare i vägtrafik

3 kap.

Krav på förare i vägtrafik

1 §

Krav på taxiförare

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 

körtillstånd för taxiförare till en person som

— — — — — — — — — — — — — —
3) har avlagt Trafiksäkerhetsverkets prov 

för taxiförare. Utöver att den som bedriver 
taxitrafik i enlighet med III avd. 1 kap. 2 § 
ska ansvara för och se till att föraren har be-
hövlig kompetens är syftet med provet att i 
samband med ansökan om körtillstånd utreda 
att föraren kan sörja för passagerarens säker-
het också oavsett fordon, kan beakta passage-
rarens funktionsnedsättningar och har en till-
räcklig lokalkännedom om det huvudsakliga 
verksamhetsdistriktet.

Trafiksäkerhetsverket får dock inte bevilja 
körtillstånd för taxiförare, om personen på 
det sätt som framgår av straffregistret under 
de föregående fem åren före ansökan om kör-
tillstånd har gjort sig skyldig till

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får inte heller bevilja 

den körtillstånd som på det sätt som framgår 
av bötesregistret har gjort sig skyldig till

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om kraven i det prov för taxifö-
rare som avses i 2 mom. 3 punkten.

1 §

Krav på taxiförare

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket be-

viljar på ansökan körtillstånd för taxiförare 
till en person som
— — — — — — — — — — — — — —

3) har avlagt Transport- och kommunikat-
ionsverkets prov för taxiförare. Utöver att 
den som bedriver taxitrafik i enlighet med III 
avd. 1 kap. 2 § ska ansvara för och se till att 
föraren har behövlig kompetens är syftet med 
provet för taxiförare att i samband med ansö-
kan om körtillstånd utreda att föraren kan 
sörja för passagerarens säkerhet också oav-
sett fordon, kan beakta passagerarens funkt-
ionsnedsättningar och har en tillräcklig lo-
kalkännedom om det huvudsakliga verksam-
hetsdistriktet.

Transport- och kommunikationsverket får 
dock inte bevilja körtillstånd för taxiförare, 
om personen på det sätt som framgår av 
straffregistret under de föregående fem åren 
före ansökan om körtillstånd har gjort sig 
skyldig till
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
inte heller bevilja den körtillstånd som på det 
sätt som framgår av bötesregistret har gjort 
sig skyldig till
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om kraven i det 
prov för taxiförare som avses i 2 mom. 3 
punkten.

2 § 

Giltighet för och förnyande av tillstånd för 
taxiförare 

— — — — — — — — — — — — — —
Ett körtillstånd kan förnyas genom ansökan 

till Trafiksäkerhetsverket. För förnyande av 

2 §

Giltighet för och förnyande av körtillstånd 
för taxiförare

— — — — — — — — — — — — — —
Ett körtillstånd kan förnyas genom ansökan 

till Transport- och kommunikationsverket.
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körtillstånd tillämpas vad som föreskrivs om 
beviljande av körtillstånd i 1 § 2 mom. 1 och 
2 punkten samt 3 och 4 mom. Om den som 
ansöker om förnyelse av ett tillstånd under 
tillståndets giltighetstid har gjort sig skyldig 
till en sådan gärning som avses i 1 § 3 mom., 
kan tillståndet ändå förnyas om det att till-
ståndet inte förnyas kan anses oskäligt med 
beaktande av de straff eller administrativa 
påföljder som redan påförts för gärningen.

För förnyande av körtillstånd tillämpas vad 
som föreskrivs om beviljande av körtillstånd 
i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 och 4 
mom. Om den som ansöker om förnyelse av 
ett tillstånd under tillståndets giltighetstid har 
gjort sig skyldig till en sådan gärning som 
avses i 1 § 3 mom., kan tillståndet ändå för-
nyas om det att tillståndet inte förnyas kan 
anses oskäligt med beaktande av de straff el-
ler administrativa påföljder som redan påförts 
för gärningen.

9 § 

Fortbildning 

För att upprätthålla och komplettera yrkes-
kompetensen eller för att den ska träda i kraft 
på nytt ska en förare genomgå fortbildning i 
sådana läroämnen som är viktiga i uppgiften 
som förare och som ingår i utbildningen för 
grundläggande yrkeskompetens. I fortbild-
ningen ska ingå undervisning om ett tryggt, 
ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafik-
säkerhetsverket fastställer ett utbildningspro-
gram för fortbildningen.  
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Fortbildning 

För att upprätthålla och komplettera yrkes-
kompetensen eller för att den ska träda i kraft 
på nytt ska en förare genomgå fortbildning i 
sådana läroämnen som är viktiga i uppgiften 
som förare och som ingår i utbildningen för 
grundläggande yrkeskompetens. I fortbild-
ningen ska ingå undervisning om ett tryggt, 
ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trans-
port- och kommunikationsverket fastställer 
ett utbildningsprogram för fortbildningen.
— — — — — — — — — — — — — —

10 § 

Utbildningscentrum  

Vid godkännande av ett utbildningscent-
rum för utbildning för grundläggande yrkes-
kompetens och fortbildning iakttas bilaga I 
till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. 
Som utbildningscentrum kan på ansökan 
godkännas
— — — — — — — — — — — — — —

2) en annan anordnare av yrkesutbildning 
eller utbildningsanordnare än de som avses i 
1 punkten som har av Trafiksäkerhetsverket 
beviljat tillstånd att hålla bilskola och med-
dela förarundervisning för erhållande av kör-
rätt för lastbil eller buss eller fordonskombi-
nationer av dessa,
— — — — — — — — — — — — — —

10 §

Utbildningscentrum 

Vid godkännande av ett utbildningscent-
rum för utbildning för grundläggande yrkes-
kompetens och fortbildning iakttas bilaga I 
till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. 
Som utbildningscentrum kan på ansökan 
godkännas
— — — — — — — — — — — — — —

2) en annan anordnare av yrkesutbildning 
eller utbildningsanordnare än de som avses i 
1 punkten som har av Transport- och kom-
munikationsverket beviljat tillstånd att hålla 
bilskola och meddela förarundervisning för 
erhållande av körrätt för lastbil eller buss el-
ler fordonskombinationer av dessa,
— — — — — — — — — — — — — —

13 § 13 §
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Påvisande av yrkeskompetens 

Yrkeskompetens påvisas med ett yrkes-
kompetensbevis för förare eller en anteck-
ning om yrkeskompetens som görs i körkor-
tet. Uppgifter om yrkeskompetens ingår i det 
trafik- och transportregister som avses i avd. 
V 1 kap. 1 §. 

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan 
ett yrkeskompetensbevis eller gör en anteck-
ning om yrkeskompetens i körkortet för fö-
rare

— — — — — — — — — — — — — —
En anteckning om yrkeskompetens som 

görs i ett yrkeskompetensbevis eller körkort 
är i kraft i fem år från utfärdandet av ett intyg 
över avläggande av ett prov som ingår i ut-
bildningen för grundläggande yrkeskompe-
tens eller över genomgången fortbildning. En 
ansökan om anteckning i körkortet görs hos 
Trafiksäkerhetsverket med beaktande av det 
som föreskrivs i körkortslagen om körkort 
och ansökan om körkort.  
— — — — — — — — — — — — — —

Påvisande av yrkeskompetens

Yrkeskompetens påvisas med ett yrkes-
kompetensbevis för förare eller en anteck-
ning om yrkeskompetens som görs i körkor-
tet. Uppgifter om yrkeskompetens ingår i det 
trafik- och transportregister som avses i V 
avd. 1 kap. 1 §. 

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på ansökan ett yrkeskompetensbevis 
eller gör en anteckning om yrkeskompetens i 
körkortet för förare
— — — — — — — — — — — — — —

En anteckning om yrkeskompetens som 
görs i ett yrkeskompetensbevis eller körkort 
är i kraft i fem år från utfärdandet av ett intyg 
över avläggande av ett prov som ingår i ut-
bildningen för grundläggande yrkeskompe-
tens eller över genomgången fortbildning. En 
ansökan om anteckning i körkortet görs hos 
Transport- och kommunikationsverket med 
beaktande av det som föreskrivs i körkortsla-
gen om körkort och ansökan om körkort.
— — — — — — — — — — — — — —

4 kap 

Viss social lagstiftning om vägtransporter 
och arbetstid för förare

4 kap.

Viss sociallagstiftning om vägtransporter 
och arbetstid för förare

3 §  

Utfärdande av färdskrivarkort  

Trafiksäkerhetsverket utfärdar verkstads-
kort till en sökande som har beviljats tillstånd 
enligt 87 § i fordonslagen för installation och 
reparation av digitala färdskrivare.

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett företags-

kort till en sökande som är antecknad i Pa-
tent- och registerstyrelsens och Skatteför-
valtningens företags- och organisationsdata-
system.

3 §

Utfärdande av färdskrivarkort 

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar verkstadskort till en sökande som har 
beviljats tillstånd enligt 87 § i fordonslagen 
för installation och reparation av digitala 
färdskrivare.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar ett företagskort till en sökande som är 
antecknad i Patent- och registerstyrelsens och 
Skatteförvaltningens företags- och organisat-
ionsdatasystem.

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar kontrollkort till en tillsynsmyndighet 
på ansökan.
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Trafiksäkerhetsverket utfärdar kontrollkort 
till en tillsynsmyndighet på ansökan.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

5 kap. 

Marknaden för järnvägstrafik

5 kap.

Marknaden för järnvägstrafik

1 § 

Förutsättningar för bedrivande av järnvägs-
trafik 

Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstra-
fik endast om 

1 ) det har koncession för bedrivande av 
järnvägstrafik som beviljats av Trafiksäker-
hetsverket eller i någon annan EES-stat,

— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Förutsättningar för bedrivande av järnvägs-
trafik

Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstra-
fik endast om

1 ) det har koncession för bedrivande av 
järnvägstrafik som beviljats av Transport-
och kommunikationsverket eller i någon an-
nan EES-stat,
— — — — — — — — — — — — — —

2 § 

Förutsättningar för beviljande av koncession 

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja ett i Fin-
land etablerat järnvägsföretag koncession för 
järnvägstrafik, om
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå om koncession 
som det beviljar järnvägsföretag.  

2 §

Förutsättningar för beviljande av koncession

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja ett i Finland etablerat järnvägsföretag 
koncession för järnvägstrafik, om
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå 
om koncession som det beviljar järnvägsföre-
tag.

3 §

Gott anseende, yrkesmässig kompetens och 
solvens

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket kommunikationsver-

ket kan av särskilda skäl avvika från det krav 
som avses i 3 mom.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de utredningar den som ansö-
ker om koncession ska lägga fram.

3 §

Gott anseende, yrkesmässig kompetens och 
solvens

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket kan 

av särskilda skäl avvika från det krav som 
avses i 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de utred-
ningar den som ansöker om koncession ska 
lägga fram.

4 § 4 §
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Beviljande av koncession 

En ansökan om koncession ska avgöras 
inom tre månader från det att alla för avgö-
randet av ärendet behövliga uppgifter har 
sänts in till Trafiksäkerhetsverket. Koncess-
ionen kan på ansökan beviljas med begräns-
ningen att den endast gäller person- eller 
godstrafik.

Beviljande av koncession

En ansökan om koncession ska avgöras 
inom tre månader från det att alla för avgö-
randet av ärendet behövliga uppgifter har 
sänts in till Transport- och kommunikations-
verket. Koncessionen kan på ansökan bevil-
jas med begränsningen att den endast gäller 
person- eller godstrafik.

5 §

Koncessionens giltighet och ändringar i den

— — — — — — — — — — — — — —
Järnvägsföretaget ska inleda sin verksam-

het inom sex månader från det att koncess-
ionen beviljades. Trafiksäkerhetsverket kan 
på begäran av koncessionshavaren, med be-
aktande av den speciella arten av de tjänster 
som ska tillhandahållas, besluta att verksam-
heten får inledas senare än sex månader efter 
det att koncessionen beviljades. Om koncess-
ionshavaren inte har inlett sin verksamhet 
inom sex månader från det att koncessionen 
beviljades eller har avbrutit sin verksamhet 
för minst sex månader i följd, kan Trafiksä-
kerhetsverket be koncessionshavaren lägga 
fram en tilläggsutredning för att utreda förut-
sättningarna för koncessionens giltighet.

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller 
utvidga sin verksamhet betydligt, ska det 
lämna in en ny ansökan till Trafiksäkerhets-
verket eller lämna sådan tilläggsutredning 
som verket begärt. Trafiksäkerhetsverket kan 
på grundval av ansökan bevilja ny koncess-
ion eller ändra koncessionen eller utifrån till-
äggsutredningen ge sitt samtycke till fortsatt 
verksamhet.

Trafiksäkerhetsverket kan kräva en utred-
ning, om koncessionshavarens rättsliga ställ-
ning ändras på ett sätt som kan ha betydelse 
för den koncessionsenliga järnvägstrafiken. 
Verket ska bedöma förutsättningarna för fort-
satt verksamhet så snart som möjligt efter att 
ha fått koncessionshavarens utredning.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå om ändringar 

5 §

Koncessionens giltighet och ändringar i den

— — — — — — — — — — — — — —
Järnvägsföretaget ska inleda sin verksam-

het inom sex månader från det att koncess-
ionen beviljades. Transport- och kommuni-
kationsverket kan på begäran av koncess-
ionshavaren, med beaktande av den speciella 
arten av de tjänster som ska tillhandahållas, 
besluta att verksamheten får inledas senare 
än sex månader efter det att koncessionen 
beviljades. Om koncessionshavaren inte har 
inlett sin verksamhet inom sex månader från 
det att koncessionen beviljades eller har av-
brutit sin verksamhet för minst sex månader i 
följd, kan Transport- och kommunikations-
verket be koncessionshavaren lägga fram en 
tilläggsutredning för att utreda förutsättning-
arna för koncessionens giltighet.

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller 
utvidga sin verksamhet betydligt, ska det 
lämna in en ny ansökan till Transport- och 
kommunikationsverket eller lämna sådan till-
äggsutredning som verket begärt. Transport-
och kommunikationsverket kan på grundval 
av ansökan bevilja ny koncession eller ändra 
koncessionen eller utifrån tilläggsutredningen 
ge sitt samtycke till fortsatt verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
kräva en utredning, om koncessionshavarens 
rättsliga ställning ändras på ett sätt som kan 
ha betydelse för den koncessionsenliga järn-
vägstrafiken. Verket ska bedöma förutsätt-
ningarna för fortsatt verksamhet så snart som 
möjligt efter att ha fått koncessionshavarens 
utredning.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå 
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som verket gör i en koncession som det har 
beviljat ett järnvägsföretag.

om ändringar som verket gör i en koncession 
som det har beviljat ett järnvägsföretag.

6 kap.

Bedrivande av spårbunden stadstrafik

6 kap.

Bedrivande av spårbunden stadstrafik

1 §

Spårbunden stadstrafik  

En trafikutövare som bedriver metro- eller 
spårtrafik på ett metrobannät eller ett spår-
vägsnät (spårbunden stadstrafik) ska till Tra-
fiksäkerhetsverket lämna en skriftlig anmälan 
om den verksamhet enligt denna lag som tra-
fikutövaren bedriver. Den som bedriver trafi-
ken (trafikutövare) kan vara ett kommunalt 
affärsverk eller bolag eller något annat bolag 
eller någon annan sammanslutning som be-
driver trafik på ett metrobannät eller ett spår-
vägsnät.  

1 §

Spårbunden stadstrafik

En trafikutövare som bedriver metro- eller 
spårtrafik på ett metrobannät eller ett spår-
vägsnät (spårbunden stadstrafik) ska till 
Transport- och kommunikationsverket lämna 
en skriftlig anmälan om den verksamhet som 
trafikutövaren bedriver. Den som bedriver 
spårbunden stadstrafik (trafikutövare) kan 
vara ett kommunalt affärsverk eller bolag el-
ler något annat bolag eller någon annan 
sammanslutning som bedriver trafik på ett 
metrobannät eller ett spårvägsnät.

4 §

Trafikutövarens skyldighet att göra en anmä-
lan om sin verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafikutövaren ska utan dröjsmål skriftlig-

en underrätta Trafiksäkerhetsverket om för-
ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 
Anmälan ska även göras om avslutande av 
verksamheten.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i de uppgifter som 
ska anmälas och om hur de ska ges in till 
Trafiksäkerhetsverket.

4 §

Trafikutövarens skyldighet att göra en anmä-
lan om sin verksamhet

— — — — — — — — — — — — — —
Trafikutövaren ska utan dröjsmål skriftlig-

en underrätta Transport- och kommunikat-
ionsverket om förändringar i de uppgifter 
som avses i 1 mom. Anmälan ska även göras 
om avslutande av verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
de uppgifter som ska anmälas och om hur de 
ska ges in till Transport- och kommunikat-
ionsverket.

5 § 

Trafikutövarens ansvar 

Trafikutövaren svarar för att metro- och 
spårvägstrafiksystemet drivs säkert samt för 
förvaltningen av de risker som har samband 
med driften i fråga om den verksamhet som 
trafikutövaren bedriver. Trafikutövaren ska i 
sin verksamhet beakta de säkerhetsmål för 

5 §

Trafikutövarens ansvar 

Trafikutövaren svarar för att metro- och 
spårvägstrafiksystemet drivs säkert samt för 
förvaltningen av de risker som har samband 
med driften i fråga om den verksamhet som 
trafikutövaren bedriver. Trafikutövaren ska i 
sin verksamhet beakta de säkerhetsmål för 
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metro- och spårvägstrafiksystemet som Tra-
fiksäkerhetsverket ställt upp med stöd av 3 
mom.  
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om minimisäkerhetsnivån för 
metro- och spårvägstrafiksystemet och dess 
delar samt om säkerhetsmålen för metro- och 
spårvägstrafiksystemet.

metro- och spårvägstrafiksystemet som 
Transport- och kommunikationsverket ställt 
upp med stöd av 3 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om minimisä-
kerhetsnivån för metro- och spårvägstrafik-
systemet och dess delar samt om säkerhets-
målen för metro- och spårvägstrafiksystemet.

6 §

Säkerhetsstyrningssystem 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om innehållet i säkerhetsstyr-
ningssystemet.

6 §

Säkerhetsstyrningssystem

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
säkerhetsstyrningssystemet.

7 §

Behörighetskrav och läkarundersökning för 
förare inom spårbunden stadstrafik 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om kraven på behörigheten för 
och hälsotillståndet hos personer som sköter 
uppgifter som förare, om läkarundersökning-
ar och om hur ofta den som sköter en uppgift 
som förare ska påvisa sin behörighet.

7 §

Behörighetskrav och läkarundersökning för 
förare inom spårbunden stadstrafik

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om kraven på 
behörigheten för och hälsotillståndet hos per-
soner som sköter uppgifter som förare, om 
läkarundersökningar och om hur ofta den 
som sköter en uppgift som förare ska påvisa 
sin behörighet.

7 kap.

Behörighet inom järnvägstrafiken

7 kap.

Behörighet inom järnvägstrafiken

4 §

Beviljande av tillstånd 

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan 
tillstånd till den som  
— — — — — — — — — — — — — —

3) har avlagt den utbildning som krävs för 
förarbevis och av en av Trafiksäkerhetsverket
godkänd examinator (examinator) har fått ett 
intyg över godkänt avläggande av det prov 
som krävs för förarbevis, 

4 §

Beviljande av tillstånd

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på ansökan tillstånd till den som
— — — — — — — — — — — — — —

3) har avlagt den utbildning som krävs för 
förarbevis och av en av Transport- och kom-
munikationsverket godkänd examinator (ex-
aminator) har fått ett intyg över godkänt av-
läggande av det prov som krävs för förarbe-
vis,
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4) av en läkare som Trafiksäkerhetsverket
godkänt (järnvägsläkare) har fått ett läkarin-
tyg över att hans eller hennes hälsotillstånd 
uppfyller de angivna kraven, 

5) av en psykolog som Trafiksäkerhetsver-
ket godkänt (järnvägspsykolog) har fått ett 
positivt utlåtande om sin lämplighet. 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket ska dock inte bevilja 

tillstånd till den som under de senaste fem 
åren gjort sig skyldig till  
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra en ansö-
kan om tillstånd inom en månad från det att 
den sökande har lämnat in alla uppgifter en-
ligt 1 mom. för behandlingen av ansökan. 
Trafiksäkerhetsverket inför uppgifter som 
gäller tillstånd i trafik- och transportregistret 
och utfärda ett sådant förarbevis som behövs 
för att styrka tillståndet. 

Trafiksäkerhetsverket ska offentliggöra det 
förfarande som ska iakttas vid beviljande av 
tillstånd.

4) av en läkare som Transport- och kom-
munikationsverket godkänt (järnvägsläkare)
har fått ett läkarintyg över att hans eller hen-
nes hälsotillstånd uppfyller de angivna kra-
ven,

5) av en psykolog som Transport- och 
kommunikationsverket godkänt (järnvägs-
psykolog) har fått ett positivt utlåtande om 
sin lämplighet.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska 
dock inte bevilja tillstånd till den som under 
de senaste fem åren gjort sig skyldig till  
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra en ansökan om tillstånd inom en må-
nad från det att den sökande har lämnat in 
alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen 
av ansökan. Transport- och kommunikations-
verket inför uppgifter som gäller tillstånd i 
trafik- och transportregistret och utfärda ett 
sådant förarbevis som behövs för att styrka 
tillståndet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
offentliggöra det förfarande som ska iakttas 
vid beviljande av tillstånd.

5 §

Tillståndets giltighet och förnyande av till-
stånd 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket förnyar på ansökan 

en förares tillstånd, om förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd uppfylls. Transport-
och kommunikationsverket kontrollerar i tra-
fik- och transportregistret om förutsättning-
arna uppfylls.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra en ansö-
kan om förnyande av tillstånd inom en må-
nad från det att den sökande har lämnat in 
alla uppgifter enligt 1 mom. för behandlingen 
av ansökan. Trafiksäkerhetsverket för in 
uppgifter som gäller tillstånd i trafik- och 
transportregistret och utfärda ett sådant för-
arbevis som behövs för att styrka tillståndet.

5 §

Tillståndets giltighet och förnyande av till-
stånd

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket för-

nyar på ansökan en förares tillstånd, om för-
utsättningarna för beviljande av tillstånd upp-
fylls. Transport- och kommunikationsverket 
kontrollerar i trafik- och transportregistret om 
förutsättningarna uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra en ansökan om förnyande av tillstånd 
inom en månad från det att den sökande har 
lämnat in alla uppgifter enligt 1 mom. för be-
handlingen av ansökan. Transport- och 
kommunikationsverket för in uppgifter som 
gäller tillstånd i trafik- och transportregistret 
och utfärda ett sådant förarbevis som behövs 
för att styrka tillståndet.

6 § 6 §
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Medicinska krav 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om de krav som ställs på sinnes-
funktionerna samt om sådana läkemedel, 
sjukdomar, lyten, skador och andra motsva-
rande omständigheter som påverkar möjlig-
heterna att utföra uppgiften som förare samt 
om bedömningen och vården i samband med 
dem.

Medicinska krav

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om de krav 
som ställs på sinnesfunktionerna samt om så-
dana läkemedel, sjukdomar, lyten, skador 
och andra motsvarande omständigheter som 
påverkar möjligheterna att utföra uppgiften 
som förare samt om bedömningen och vår-
den i samband med dem.

8 §

Läkarundersökningar

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om läkarundersökningar.  

8 §

Läkarundersökningar 

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om läkarunder-
sökningar.

9 §

Psykisk lämplighet 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om de psykiska egenskaper och 
den psykiska lämplighet som krävs av förare 
samt om hur en psykologisk personbedöm-
ning ska utföras.

9 §

Psykisk lämplighet

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om de psykiska 
egenskaper och den psykiska lämplighet som 
krävs av förare samt om hur en psykologisk 
personbedömning ska utföras.

11 §

Beviljande av kompletterande intyg  

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om de språkkunskaper som ska 
krävas av förare samt om nivåkrav för språk-
kunskaper.  

11 §

Beviljande av kompletterande intyg

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om de språk-
kunskaper som ska krävas av förare samt om 
nivåkrav för språkkunskaper.

13 §

Återkallande av kompletterande intyg eller 
begränsning av dess omfattning 

— — — — — — — — — — — — — —
Om en förare inte uppfyller förutsättning-

arna för kompletterande intyg och järnvägso-
peratören inte har återkallat intyget eller be-

13 §

Återkallande av kompletterande intyg eller 
begränsning av dess omfattning

— — — — — — — — — — — — — —
Om en förare inte uppfyller förutsättning-

arna för kompletterande intyg och järnvägso-
peratören inte har återkallat intyget eller be-

RP 61/2018 rd



1333

gränsat dess omfattning och Trafiksäkerhets-
verket får vetskap om detta, ska verket utan 
obefogat dröjsmål begära att den järnvägso-
peratör som utfärdat det kompletterande in-
tyget återkallar det, begränsar dess omfatt-
ning eller utför en kompletterande kontroll.

Om Trafiksäkerhetsverket eller den behö-
riga myndigheten i en annan EES-stat har 
begärt att den järnvägsoperatör i Finland som 
har utfärdat det kompletterande intyget åter-
kallar intyget eller utför en kompletterande 
kontroll, ska järnvägsoperatören avgöra frå-
gan inom fyra veckor från det att järnvägso-
peratören tog emot begäran och underrätta 
den behöriga myndighet som framställt begä-
ran om sitt beslut.

gränsat dess omfattning och Transport- och 
kommunikationsverket får vetskap om detta, 
ska verket utan obefogat dröjsmål begära att 
den järnvägsoperatör som utfärdat det kom-
pletterande intyget återkallar det, begränsar 
dess omfattning eller utför en kompletterande 
kontroll.

Om Transport- och kommunikationsverket
eller den behöriga myndigheten i en annan 
EES-stat har begärt att den järnvägsoperatör i 
Finland som har utfärdat det kompletterande 
intyget återkallar intyget eller utför en kom-
pletterande kontroll, ska järnvägsoperatören 
avgöra frågan inom fyra veckor från det att 
järnvägsoperatören tog emot begäran och un-
derrätta den behöriga myndighet som fram-
ställt begäran om sitt beslut.

19 §

Den registeransvariges konkurs  

— — — — — — — — — — — — — —
Om ingen tar över verksamheten, ska den 

registeransvarige överföra registret över 
kompletterande intyg, inklusive uppgifterna, 
till Trafiksäkerhetsverket, som efter det sva-
rar för att uppgifterna i registret bevaras.

— — — — — — — — — — — — — —

19 §

Den registeransvariges konkurs

— — — — — — — — — — — — — —
Om ingen tar över verksamheten, ska den 

registeransvarige överföra registret över 
kompletterande intyg, inklusive uppgifterna, 
till Transport- och kommunikationsverket,
som efter det svarar för att uppgifterna i re-
gistret bevaras.
— — — — — — — — — — — — — —

21 § 

Anmälningar som gäller anställningsförhål-
landen 

En järnvägsoperatör ska utan dröjsmål 
meddela Trafiksäkerhetsverket eller någon 
annan som beviljat förarens förarbevis när 
anställningsförhållandet för en förare i dess 
tjänst eller verksamheten för en förare som 
deltar i dess verksamhet inleds eller upphör.

Järnvägsoperatören ska också utan dröjs-
mål meddela Trafiksäkerhetsverket kommu-
nikationsverket om arbetsoförmåga för en så-
dan förare som avses i 1 mom. räcker längre 
än tre månader.

21 §

Anmälningar som gäller anställningsförhål-
landen

En järnvägsoperatör ska utan dröjsmål 
meddela Transport- och kommunikationsver-
ket eller någon annan som beviljat förarens 
förarbevis när anställningsförhållandet för en 
förare i dess tjänst eller verksamheten för en 
förare som deltar i dess verksamhet inleds el-
ler upphör.

Järnvägsoperatören ska också utan dröjs-
mål meddela Transport- och kommunikat-
ionsverket om arbetsoförmåga för en sådan 
förare som avses i 1 mom. räcker längre än 
tre månader.

8 kap. 8 kap.
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Förarutbildning inom järnvägstrafiken Förarutbildning inom järnvägstrafiken

1 §

Krav på utbildning  

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om de utbildningsmetoder som 
ska tillämpas vid förarutbildningen och om 
utbildningens innehåll.  

1 §

Krav på utbildning

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om de utbild-
ningsmetoder som ska tillämpas vid förarut-
bildningen och om utbildningens innehåll.

2 §

Prov 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket fastställer de prov 

som ska avläggas för att få tillstånd och för-
ordnar de examinatorer som ska anlitas vid 
proven. Trafiksäkerhetsverket ska beskriva 
förfarandet för fastställandet av prov och för-
ordnande av examinatorer när verket offent-
liggör det förfarande som ska iakttas vid be-
viljande av tillstånd enligt II avd. 7 kap. 4 § 4 
mom.

Järnvägsoperatören fastställer de prov som 
ska avläggas för kompletterande intyg och 
förordnar de examinatorer som ska anlitas 
vid proven. Järnvägsoperatören ska beskriva 
förfarandet för fastställandet av prov och för-
ordnande av examinatorer när operatören 
fastställer det förfarandet som ska iakttas vid 
beviljande av kompletterande intyg enligt II 
avd. 7 kap. 11 § 1 mom. Förarens förmåga att 
arbeta som förare ska bedömas genom ett 
körprov som utförs på bannätet. Dessutom 
kan förarens förmåga att hantera avvikande 
situationer och funktionsstörningar och 
andra, motsvarande förmågor mätas med 
hjälp av simulator. I fråga om komplette-
rande intyg för bannät i Finland får endast en 
examinator som. Trafiksäkerhetsverket har 
godkänt examinera det prov som gäller kän-
nedomen om bannätet, inklusive kännedom 
om rutter och trafikregler.

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

2 §

Prov

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket fast-

ställer de prov som ska avläggas för att få 
tillstånd och förordnar de examinatorer som 
ska anlitas vid proven. Transport- och kom-
munikationsverket ska beskriva förfarandet 
för fastställandet av prov och förordnande av 
examinatorer när verket offentliggör det för-
farande som ska iakttas vid beviljande av till-
stånd enligt II avd. 7 kap. 4 § 4 mom.

Järnvägsoperatören fastställer de prov som 
ska avläggas för kompletterande intyg och 
förordnar de examinatorer som ska anlitas 
vid proven. Järnvägsoperatören ska beskriva 
förfarandet för fastställandet av prov och för-
ordnande av examinatorer när operatören 
fastställer det förfarandet som ska iakttas vid 
beviljande av kompletterande intyg enligt II 
avd. 7 kap. 11 § 1 mom. Förarens förmåga att 
arbeta som förare ska bedömas genom ett 
körprov som utförs på bannätet. Dessutom 
kan förarens förmåga att hantera avvikande 
situationer och funktionsstörningar och 
andra, motsvarande förmågor mätas med 
hjälp av simulator. I fråga om komplette-
rande intyg för bannät i Finland får endast en 
examinator som Transport- och kommunikat-
ionsverket har godkänt examinera det prov 
som gäller kännedomen om bannätet, inklu-
sive kännedom om rutter och trafikregler.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om prov och 

RP 61/2018 rd



1335

föreskrifter om prov och ordnandet av dem.  ordnandet av dem.

3 §

Godkännande av läroanstalter  

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan och för högst fem år läroanstalter som 
avses i detta kapitel som anordnar utbildning 
för förare eller delar av utbildningen, om sö-
kanden har god yrkeskunskap om järnvägs-
systemet och den kunskap och skicklighet 
uppgiften kräver ändamålsenligt undervis-
ningsmaterial och ändamålsenliga lokaler.

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket ska ompröva god-

kännandet av en läroanstalt, om det sker vä-
sentliga ändringar i de föreskrivna behörig-
hetskraven för förare eller kraven för god-
kännande av läroanstalter eller om läroanstal-
ten begär det.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om kraven på läroanstalter och 
om behörighetskraven för utbildare.

3 §

Godkännande av läroanstalter

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan och för högst fem år läro-
anstalter som avses i detta kapitel som an-
ordnar utbildning för förare eller delar av ut-
bildningen, om sökanden har god yrkeskun-
skap om järnvägssystemet och den kunskap 
och skicklighet uppgiften kräver ändamålsen-
ligt undervisningsmaterial och ändamålsen-
liga lokaler.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket ska 
ompröva godkännandet av en läroanstalt, om 
det sker väsentliga ändringar i de föreskrivna 
behörighetskraven för förare eller kraven för 
godkännande av läroanstalter eller om läro-
anstalten begär det.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om kraven på 
läroanstalter och om behörighetskraven för 
utbildare.

4 §

Skyldigheter för läroanstalter  

— — — — — — — — — — — — — —
Om omfattningen av den utbildning läroan-

stalten ger ändras väsentligt, ska läroanstal-
ten begära ett nytt godkännande av Trafiksä-
kerhetsverket.  

4 §

Skyldigheter för läroanstalter

— — — — — — — — — — — — — —
Om omfattningen av den utbildning läroan-

stalten ger ändras väsentligt, ska läroanstal-
ten begära ett nytt godkännande av Trans-
port- och kommunikationsverket.

6 §

Godkännande av examinator för prov  

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan examinatorer för prov som berättigar till 
förarbevis och kompletterande intyg, om den 
sökande är insatt i synnerhet i provets äm-
nesområde och har sådan praktisk erfarenhet 
av det att han eller hon förmår bedöma and-
ras kunnande.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om behörighetskrav för examina-
torer och om upprätthållande av kompetens.

6 §

Godkännande av examinator för prov

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan examinatorer för prov 
som berättigar till förarbevis och komplette-
rande intyg, om den sökande är insatt i syn-
nerhet i provets ämnesområde och har sådan 
praktisk erfarenhet av det att han eller hon 
förmår bedöma andras kunnande.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om behörig-
hetskrav för examinatorer och om upprätthål-
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lande av kompetens.

9 kap. 

Sjöfart på Finlands vattenområden

9 kap.

Sjöfart på Finlands vattenområden

2 §

Undantag som gäller cabotage 

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för 
handelssjöfart med utländskt fartyg enligt 1 
§, om inget fartyg som seglar under Finlands 
eller någon annan EU-medlemsstats flagg 
skäligen kan fås för ändamålet och

— — — — — — — — — — — — — —
Tillstånd beviljas för högst ett år i sänder. 

Innan tillstånd beviljas ska Trafiksäkerhets-
verket höra dem som saken gäller, om inte 
annat följer av ärendets natur eller bråds-
kande art.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om utredningar för ansökan om 
tillstånd.

2 §

Undantag som gäller cabotage 

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar tillstånd för handelssjöfart med ut-
ländskt fartyg enligt 1 §, om inget fartyg som 
seglar under Finlands eller någon annan EU-
medlemsstats flagg skäligen kan fås för än-
damålet och
— — — — — — — — — — — — — —

Tillstånd beviljas för högst ett år i sänder. 
Innan tillstånd beviljas ska Transport- och 
kommunikationsverket höra dem som saken 
gäller, om inte annat följer av ärendets natur 
eller brådskande art.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om utredningar 
för ansökan om tillstånd.

10 kap.

Behörighet för fartygspersonal

10 kap.

Behörighet för fartygspersonal

2 §

Definitioner 

I detta kapitel avses med
— — — — — — — — — — — — — —

10) vajerfärja färjor som rör sig styrda av 
en lina eller någon annan av Trafiksäkerhets-
verket godkänd ersättande anordning,

— — — — — — — — — — — — — —
21) utbildning examen eller del därav som 

krävs för utfärdande eller förnyande av behö-

2 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
— — — — — — — — — — — — — —

10) vajerfärja färjor som rör sig styrda av 
en lina eller någon annan av Transport- och 
kommunikationsverket godkänd ersättande 
anordning,
— — — — — — — — — — — — — —

21) utbildning examen eller del därav som 
krävs för utfärdande eller förnyande av behö-
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righetsbrev, certifikat över specialbehörighet 
eller kompetensbevis som nämns i denna lag 
eller i författningar som utfärdats med stöd 
av den, om vilka det föreskrivs i yrkeshög-
skolelagen (932/2014) eller med stöd av den, 
lagen om yrkesutbildning eller med stöd av 
den eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av ovan nämnda lagar, eller annan ut-
bildning som Trafiksäkerhetsverket har god-
känt med stöd av denna lag,  
— — — — — — — — — — — — — —

righetsbrev, certifikat över specialbehörighet 
eller kompetensbevis som nämns i denna lag 
eller i författningar som utfärdats med stöd 
av den, om vilka det föreskrivs i yrkeshög-
skolelagen (932/2014) eller med stöd av den, 
lagen om yrkesutbildning eller med stöd av 
den eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av ovan nämnda lagar, eller annan ut-
bildning som Transport- och kommunikat-
ionsverket har godkänt med stöd av denna 
lag,
— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat 
över specialbehörighet 

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan 
behörighetsbreven och certifikaten över spe-
cialbehörighet och för in uppgifter om dem i 
trafik- och transportregistret. Kommunikat-
ionsverket utfärdar dock behörighetsbevis en-
ligt 9 § i enlighet med det internationella 
radioreglemente som utgör bilaga till kon-
ventionen om Internationella teleunionen 
(ITU) (FördrS 94/1996).

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket fastställer formulären 

för behörighetsbrev, certifikat över special-
behörighet och kompetensbevis. Trafiksäker-
hetsverket får för genomförande av Internat-
ionella sjöfartsorganisationens (IMO) riktlin-
jer och rekommendationer meddela närmare 
föreskrifter om specialbehörighet, om inne-
hållet i och ordnandet av utbildning för sådan 
behörighet samt om krav på förtrogenhetsut-
bildning. Trafiksäkerhetsverket får också ut-
färda närmare föreskrifter om förfarandet för 
ansökan om behörighetsbrev och certifikat 
över specialbehörighet.

12 §

Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat 
över specialbehörighet

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på ansökan behörighetsbreven och cer-
tifikaten över specialbehörighet och för in 
uppgifter om dem i trafik- och transportre-
gistret. Transport- och kommunikationsverket
utfärdar dock behörighetsbevis enligt 9 § i 
enlighet med det internationella radioregle-
mente som utgör bilaga till konventionen om 
Internationella teleunionen (ITU) (FördrS 
94/1996).
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket fast-
ställer formulären för behörighetsbrev, certi-
fikat över specialbehörighet och kompetens-
bevis. Transport- och kommunikationsverket
får för genomförande av Internationella sjö-
fartsorganisationens (IMO) riktlinjer och re-
kommendationer meddela närmare föreskrif-
ter om specialbehörighet, om innehållet i och 
ordnandet av utbildning för sådan behörighet 
samt om krav på förtrogenhetsutbildning. 
Transport- och kommunikationsverket får 
också utfärda närmare föreskrifter om förfa-
randet för ansökan om behörighetsbrev och 
certifikat över specialbehörighet.

13 §

Specialutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

13 §

Specialutbildning

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

RP 61/2018 rd



1338

föreskrifter om utbildning för däcksmän samt 
om säkerhetsutbildning för personer som ar-
betar ombord på fiskefartyg.

meddela närmare föreskrifter om utbildning 
för däcksmän samt om säkerhetsutbildning 
för personer som arbetar ombord på fiskefar-
tyg.

14 §

Giltighetstid för och förnyande av behörig-
hetsbrev och certifikat över specialbehörig-

het  

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om den specialutbildning, utbild-
ning ombord på fartyg och arbetserfarenhet 
som krävs för förnyande av behörighetsbrev 
och certifikat över specialbehörighet samt om 
förfarandena vid övergångsperioder.  

14 §

Giltighetstid för och förnyande av behörig-
hetsbrev och certifikat över specialbehörig-

het

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om den speci-
alutbildning, utbildning ombord på fartyg 
och arbetserfarenhet som krävs för förnyande 
av behörighetsbrev och certifikat över speci-
albehörighet samt om förfarandena vid över-
gångsperioder.

15 §

Erkännande av behörighetsbrev eller certifi-
kat över specialbehörighet enligt STCW-
konventionen som utfärdats av en behörig 

myndighet i en annan stat  

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på skriftlig 
ansökan ett sådant i 3 § avsett kompetensbe-
vis som visar att verket erkänner ett behörig-
hetsbrev eller ett certifikat över specialbehö-
righet som utfärdats av en behörig myndighet 
i en annan stat. Med kompetensbeviset be-
kräftas att innehavaren av behörighetsbrevet 
kan arbeta ombord på ett finskt fartyg som 
befälhavare, överstyrman, styrman, maskin-
chef, första maskinmästare eller i en annan 
maskinmästar- eller elmästarbefattning eller 
sköta lastoperationer på tankfartyg.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket kan erkänna ett be-
hörighetsbrev eller ett certifikat över special-
behörighet utfärdat av en behörig myndighet 
i någon annan stat än en EES-stat, om

— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Erkännande av behörighetsbrev eller certifi-
kat över specialbehörighet enligt STCW-
konventionen som utfärdats av en behörig 

myndighet i en annan stat

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på skriftlig ansökan ett sådant i 3 § av-
sett kompetensbevis som visar att verket er-
känner ett behörighetsbrev eller ett certifikat 
över specialbehörighet som utfärdats av en 
behörig myndighet i en annan stat. Med 
kompetensbeviset bekräftas att innehavaren 
av behörighetsbrevet kan arbeta ombord på 
ett finskt fartyg som befälhavare, överstyr-
man, styrman, maskinchef, första maskin-
mästare eller i en annan maskinmästar- eller 
elmästarbefattning eller sköta lastoperationer 
på tankfartyg.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket kan 
erkänna ett behörighetsbrev eller ett certifikat 
över specialbehörighet utfärdat av en behörig 
myndighet i någon annan stat än en EES-stat, 
om
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4) Trafiksäkerhetsverket och den behöriga 
myndigheten i staten i fråga har ingått eller 
bereder en bilateral överenskommelse om er-
kännande av behörighetsbrev och certifikat 
över specialbehörighet.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket får för genomförande 
av direktivet om minimikrav på utbildning 
för sjöfolk meddela närmare föreskrifter om 
de dokument som ska bifogas till ansökan om 
kompetensbevis.

— — — — — — — — — — — — — —
4) Transport- och kommunikationsverket

och den behöriga myndigheten i staten i fråga 
har ingått eller bereder en bilateral överens-
kommelse om erkännande av behörighets-
brev och certifikat över specialbehörighet.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
för genomförande av direktivet om mini-
mikrav på utbildning för sjöfolk meddela 
närmare föreskrifter om de dokument som 
ska bifogas till ansökan om kompetensbevis.

16 §

Arbete på fartyg medan en ansökan om kom-
petensbevis behandlas 

Trafiksäkerhetsverket får tillåta att en sjöfa-
rare arbetar ombord på ett finskt fartyg i 
högst tre månader utan ett erkänt behörig-
hetsbrev eller certifikat över specialbehörig-
het, om sjöfararen har ett giltigt behörighets-
brev eller certifikat över specialbehörighet 
som utfärdats av en behörig myndighet i en 
part i STCW-konventionen i enlighet med 
konventionens bestämmelser och som berät-
tigar till arbete i befattningen i fråga och an-
sökan om erkännande av behörighetsbrevet 
eller certifikatet över specialbehörighet har 
gjorts, om inte arbetandet äventyrar fartyget, 
miljön eller människoliv.  

En förutsättning för arbete ombord är att 
sjöfararen har ett intyg från Trafiksäkerhets-
verket över att ansökan om kompetensbevis 
mottagits.  

Om Trafiksäkerhetsverket fattar ett ne-
kande beslut om beviljande av kompetensbe-
vis, upphör rätten att arbeta i följande hamn.

16 §

Arbete på fartyg medan en ansökan om kom-
petensbevis behandlas

Transport- och kommunikationsverket får 
tillåta att en sjöfarare arbetar ombord på ett 
finskt fartyg i högst tre månader utan ett er-
känt behörighetsbrev eller certifikat över 
specialbehörighet, om sjöfararen har ett gil-
tigt behörighetsbrev eller certifikat över spe-
cialbehörighet som utfärdats av en behörig 
myndighet i en part i STCW-konventionen i 
enlighet med konventionens bestämmelser 
och som berättigar till arbete i befattningen i 
fråga och ansökan om erkännande av behö-
righetsbrevet eller certifikatet över special-
behörighet har gjorts hos Transport- och 
kommunikationsverket, om inte arbetandet 
äventyrar fartyget, miljön eller människoliv.

En förutsättning för arbete ombord är att 
sjöfararen har ett intyg från Transport- och 
kommunikationsverket över att ansökan om 
kompetensbevis mottagits.

Om Transport- och kommunikationsverket
fattar ett nekande beslut om beviljande av 
kompetensbevis, upphör rätten att arbeta i 
följande hamn.

17§

Erkännande av andra behörighetsbrev än 
sådana som överensstämmer med STCW-

konventionen 

Trafiksäkerhetsverket kan på skriftlig begä-
ran utfärda ett intyg över erkännande också 

17 §

Erkännande av andra behörighetsbrev än 
sådana som överensstämmer med STCW-

konventionen

Transport- och kommunikationsverket kan 
på skriftlig ansökan utfärda ett intyg över er-
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för en sökande som har ett behörighetsbrev 
för däcks- eller maskinbefäl som utfärdats av 
en behörig myndighet i en EES-stat och som 
inte baserar sig på STCW-konventionen. Yr-
keskompetens för inre farvatten ska dock er-
kännas i enlighet med direktivet om båtförar-
certifikat. 

Vid erkännandet ska lagen om erkännande 
av yrkeskvalifikationer (1384/2015) tilläm-
pas. I fråga om yrkespersoner inom sjöfarten 
är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet 
enligt den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —

kännande också för en sökande som har ett 
behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl 
som utfärdats av en behörig myndighet i en 
EES-stat och som inte baserar sig på STCW-
konventionen. Yrkeskompetens för inre far-
vatten ska dock erkännas i enlighet med di-
rektivet om båtförarcertifikat.

Vid erkännandet ska lagen om erkännande 
av yrkeskvalifikationer (1384/2015) tilläm-
pas. I fråga om yrkespersoner inom sjöfarten 
är Transport- och kommunikationsverket be-
hörig myndighet enligt den lagen.
— — — — — — — — — — — — — —

11 kap.

Godkännande av utbildningsanordnare 
och utbildningar inom sjöfarten

11 kap.

Godkännande av utbildningsanordnare 
och utbildning inom sjöfarten

1 §

Godkännande av utbildningsanordnare inom 
sjöfarten 

Sådan utbildning inom sjöfarten som leder 
till ett behörighetsbrev eller certifikat över 
specialbehörighet för sjöfart enligt STCW-
konventionen som Trafiksäkerhetsverket be-
viljar, eller någon annan sjöfartsutbildning 
enligt STCW-konventionen för vilken ut-
bildningsanordnaren enligt konventionen ska 
godkännas, får endast ges av en utbildnings-
anordnare som Trafiksäkerhetsverket har be-
dömt och godkänt i enlighet med konvent-
ionen.  

Utbildningsanordnaren ska ansöka om 
godkännande hos Trafiksäkerhetsverket. Tra-
fiksäkerhetsverket bedömer om utbildnings-
anordnaren uppfyller kraven enligt STCW-
konventionen, eller i de fall som avses i 3 

1 §

Godkännande av utbildningsanordnare inom 
sjöfarten

Sådan utbildning inom sjöfarten som leder 
till ett behörighetsbrev eller certifikat över 
specialbehörighet för sjöfart enligt STCW-
konventionen som Transport- och kommuni-
kationsverket beviljar, eller någon annan sjö-
fartsutbildning enligt STCW-konventionen 
för vilken utbildningsanordnaren enligt kon-
ventionen ska godkännas, får endast ges av 
en utbildningsanordnare som Transport- och 
kommunikationsverket har bedömt och god-
känt i enlighet med konventionen.

Utbildningsanordnaren ska ansöka om 
godkännande hos Transport- och kommuni-
kationsverket. Transport- och kommunikat-
ionsverket bedömer om utbildningsanordna-
ren uppfyller kraven enligt STCW-
konventionen, eller i de fall som avses i 3 
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mom. kraven enligt 2 §. Utifrån bedömning-
en godkänner Trafiksäkerhetsverket de ut-
bildningsanordnare som uppfyller kraven. 
Bedömningen kan innefatta en bedömning av 
de lokaler och den utrustning som används 
för utbildningen. 

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl 
godkänna också en utbildningsanordnare som 
ger en sådan utbildning som leder till behö-
righetsbrev eller certifikat över specialbehö-
righet för sjöfart som inte överensstämmer 
med STCW-konventionen.  
— — — — — — — — — — — — — —

Närmare bestämmelser om krav på utbild-
ningsanordnare får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om förfarandet 
för godkännande och om de dokument som 
ska bifogas ansökan.

mom. kraven enligt 2 §. Utifrån bedömning-
en godkänner Transport- och kommunikat-
ionsverket de utbildningsanordnare som upp-
fyller kraven. Bedömningen kan innefatta en 
bedömning av de lokaler och den utrustning 
som används för utbildningen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl godkänna också en utbild-
ningsanordnare som ger en sådan utbildning 
som leder till behörighetsbrev eller certifikat 
över specialbehörighet för sjöfart som inte 
överensstämmer med STCW-konventionen.
— — — — — — — — — — — — — —

Närmare bestämmelser om krav på utbild-
ningsanordnare får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrif-
ter om förfarandet för godkännande och om 
de dokument som ska bifogas ansökan.

3 §

Godkännande av utbildning inom sjöfarten 

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan utbildningar som uppfyller kraven i 
STCW-konventionen och av särskilda skäl 
andra utbildningar inom sjöfarten som leder 
till behörighetsbrev eller certifikat över spe-
cialbehörighet. Godkännandet av utbildning-
en gäller utbildningens innehåll och utbild-
ningsarrangemangen. En utbildning ska god-
kännas innan den inleds. 
— — — — — — — — — — — — — —

Om utbildningskraven ändras väsentligt, 
ska en ny ansökan om godkännande göras. 
Trafiksäkerhetsverket ska informera utbild-
ningsanordnarna om väsentliga ändringar i 
utbildningskraven. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om utbildningens innehåll och 
utbildningsarrangemangen, i första hand ge-
nom att tillämpa STCW-konventionen eller 
IMO:s eller ILO:s regler och rekommendat-
ioner. Trafiksäkerhetsverket får även med-
dela närmare föreskrifter om förfarandet för 
godkännande och om vilka dokument som 
ska bifogas ansökan.

3 §

Godkännande av utbildning inom sjöfarten

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan utbildningar som uppfyll-
ler kraven i STCW-konventionen och av sär-
skilda skäl andra utbildningar inom sjöfarten 
som leder till behörighetsbrev eller certifikat 
över specialbehörighet. Godkännandet av ut-
bildningen gäller utbildningens innehåll och 
utbildningsarrangemangen. En utbildning ska 
godkännas innan den inleds.
— — — — — — — — — — — — — —

Om utbildningskraven ändras väsentligt, 
ska en ny ansökan om godkännande göras. 
Transport- och kommunikationsverket ska in-
formera utbildningsanordnarna om väsentliga 
ändringar i utbildningskraven.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om utbildning-
ens innehåll och utbildningsarrangemangen, i 
första hand genom att tillämpa STCW-
konventionen eller IMO:s eller ILO:s regler 
och rekommendationer. Transport- och 
kommunikationsverket får även meddela 
närmare föreskrifter om förfarandet för god-
kännande och om vilka dokument som ska 
bifogas ansökan.
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4 §

Bedömning 

Trafiksäkerhetsverket får utvärdera de ut-
bildningsanordnare och den utbildning som 
verket godkänt. Vid utvärderingen kontrolle-
ras att utbildningen och utbildningsarrange-
mangen motsvarar kraven enligt 1—3 §. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de dokument som behövs vid 
utvärderingen.

4 §

Bedömning

Transport- och kommunikationsverket får 
utvärdera de utbildningsanordnare och den 
utbildning som verket godkänt. Vid utvärde-
ringen kontrolleras att utbildningen och ut-
bildningsarrangemangen motsvarar kraven 
enligt 1—3 §.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de doku-
ment som behövs vid utvärderingen.

5 §

Utbildningsanordnares anmälningsplikt 

En godkänd utbildningsanordnare ska 
omedelbart informera Trafiksäkerhetsverket
om ändringar i de uppgifter som getts i en 
ansökan enligt 1 eller 3 § eller som sökanden 
annars gett.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de uppgifter som ska anmälas 
enligt denna paragraf och om hur de ska sän-
das till Trafiksäkerhetsverket.

5 §

Utbildningsanordnares anmälningsplikt

En godkänd utbildningsanordnare ska 
omedelbart informera Transport- och kom-
munikationsverket om väsentliga ändringar i 
de uppgifter som getts i en ansökan enligt 1 
eller 3 § eller som sökanden annars gett.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska anmälas enligt denna paragraf och 
om hur de ska sändas till Transport- och 
kommunikationsverket.

12 kap.

Tillståndspliktig luftfart

12 kap.

Tillståndspliktig luftfart

2 §

Lufttrafik 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket beviljar operativa li-

censer på ansökan. Utöver vad som i lufttra-
fikförordningen föreskrivs om förutsättningar 
för beviljande av operativ licens krävs det att 
de personer som fortlöpande och faktiskt 
kommer att stå för driften av sökandens verk-
samhet har gott anseende. Sökanden uppfyll-
ler inte kravet på gott anseende, om sökanden 
under de senaste fem åren har dömts till 
fängelsestraff eller under de senaste tre åren 
till bötesstraff för allvarligt brott mot be-

2 §

Lufttrafik

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket be-

viljar operativa licenser på ansökan. Utöver 
vad som i lufttrafikförordningen föreskrivs 
om förutsättningar för beviljande av operativ 
licens krävs det att de personer som fortlö-
pande och faktiskt kommer att stå för driften 
av sökandens verksamhet har gott anseende. 
En person uppfyller inte kravet på gott anse-
ende, om han eller hon under de senaste fem 
åren har dömts till fängelsestraff eller under 
de senaste tre åren till bötesstraff för allvar-
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stämmelser eller föreskrifter om anställnings-
förhållanden, näringsutövning, bokföring, 
skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller 
trafiksäkerhet och gärningen visar att sökan-
den är uppenbart olämplig att bedriva lufttra-
fik.  

De luftfartyg som lufttrafikföretag använ-
der ska registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att ett 
enskilt luftfartyg som ett lufttrafikföretag an-
vänder registreras i en annan medlemsstat, 
om dess flygsäkerhet kan övervakas på ett 
ändamålsenligt sätt.

ligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter 
om anställningsförhållanden, näringsutöv-
ning, bokföring, skuldförhållanden, bedri-
vande av trafik eller trafiksäkerhet och gär-
ningen visar att personen är uppenbart 
olämplig att bedriva lufttrafik.

De luftfartyg som lufttrafikföretag använ-
der ska registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. Transport- och kommunikationsverket
kan tillåta att ett enskilt luftfartyg som ett 
lufttrafikföretag använder registreras i en an-
nan EU-medlemsstat, om dess flygsäkerhet 
kan övervakas på ett ändamålsenligt sätt.

3 §

Lufttrafik på flygrutter inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet med start- eller 

ändpunkt i Finland 

För bedrivande av lufttrafik på flygrutter 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet med start- eller ändpunkt i Finland 
krävs en operativ licens som beviljats i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda 
fall eller på grundval av internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland bevilja 
även andra än ovan avsedda innehavare av en 
operativ licens ett tillstånd att bedriva sådan 
trafik.

3 §

Lufttrafik på flygrutter inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet med start- eller 

ändpunkt i Finland

För bedrivande av lufttrafik på flygrutter 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet med start- eller ändpunkt i Finland 
krävs en operativ licens som beviljats i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Transport- och kommunikations-
verket kan i enskilda fall eller på grundval av 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland bevilja även andra än ovan av-
sedda innehavare av en operativ licens ett 
tillstånd att bedriva sådan trafik.

4 § 

Regelbunden lufttrafik mellan Finland och 
tredjeländer 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket fastställer vid behov 

transportavgifterna, platsutbudet, tidtabeller-
na och övriga flygtrafikvillkor. 

Trafiksäkerhetsverket kan särskilt intyga ett 

4 §

Regelbunden lufttrafik mellan Finland och 
tredjeländer

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket fast-

ställer vid behov transportavgifterna, platsut-
budet, tidtabellerna och övriga flygtrafikvill-
kor.

Transport- och kommunikationsverket kan 
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lufttrafikföretags trafikrättighet. särskilt intyga ett lufttrafikföretags trafikrät-
tighet.

5 §

Utdelning av begränsade trafikrättigheter

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket beviljar trafiktill-

stånd på ansökan. Om det finns ett begränsat 
antal trafiktillstånd och trafikrättigheter inte 
kan beviljas alla sökande, ska beslutet ba-
sera sig på en övergripande granskning, där 
hänsyn tas till passagerar- och godstrafikens 
behov, främjande av konkurrensen och en 
balanserad utveckling av flygtrafiken inom 
Europeiska unionen.
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare fö-
reskrifter om de utredningar utifrån vilka de 
sökande jämförs.

5 §

Utdelning av begränsade trafikrättigheter

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket be-

viljar trafiktillstånd på ansökan. Om det 
finns ett begränsat antal trafiktillstånd och 
trafikrättigheter inte kan beviljas alla sö-
kande, ska beslutet basera sig på en övergri-
pande granskning, där hänsyn tas till passa-
gerar- och godstrafikens behov, främjande 
av konkurrensen och en balanserad utveckl-
ing av flygtrafiken inom Europeiska union-
en.
Transport- och kommunikationsverket med-
delar närmare föreskrifter om de utredningar 
utifrån vilka de sökande jämförs.

6 §

Icke-regelbunden lufttrafik mellan Finland 
och tredjeländer

Ett lufttrafikföretag som innehar en opera-
tiv licens som beviljats i en EES-stat får 
flyga enstaka flygningar eller en flygserie 
med flera flygningar (icke-regelbunden flyg-
trafik) mellan Finland och tredjeländer utan 
något särskilt tillstånd. Om ett lufttrafikföre-
tag som bedriver regelbunden trafik enligt 4 
§ kräver det, kan Trafiksäkerhetsverket dock 
förbjuda bedrivande av icke-regelbunden 
lufttrafik, om det medför sådana ekonomiska 
olägenheter för det berörda lufttrafikföreta-
gets verksamhet som inte kan betraktas som 
obetydliga, och om det lufttrafikföretag som 
bedriver icke-regelbunden lufttrafik med sin 
verksamhet kringgår begränsningarna för re-
gelbunden lufttrafik.

Av lufttrafikföretag från tredjeländer krävs 
tillstånd för att flyga i icke-regelbunden tra-
fik mellan Finland och tredjeländer. Trafik-
säkerhetsverket kan på ansökan bevilja till-
stånd, om lufttrafikföretaget visar att dess 
drifttillstånd och operativa licens eller till-

6 §

Icke-regelbunden lufttrafik mellan Finland 
och tredjeländer

Ett lufttrafikföretag som innehar en opera-
tiv licens som beviljats i en EES-stat får 
flyga enstaka flygningar eller en flygserie 
med flera flygningar (icke-regelbunden flyg-
trafik) mellan Finland och tredjeländer utan 
något särskilt tillstånd. Om ett lufttrafikföre-
tag som bedriver regelbunden trafik enligt 4 
§ kräver det, kan Transport- och kommuni-
kationsverket dock förbjuda bedrivande av 
icke-regelbunden lufttrafik, om det medför 
sådana ekonomiska olägenheter för det be-
rörda lufttrafikföretagets verksamhet som 
inte kan betraktas som obetydliga, och om 
det lufttrafikföretag som bedriver icke-
regelbunden lufttrafik med sin verksamhet 
kringgår begränsningarna för regelbunden 
lufttrafik.

Av lufttrafikföretag från tredjeländer krävs 
tillstånd för att flyga i icke-regelbunden tra-
fik mellan Finland och tredjeländer. Trans-
port- och kommunikationsverket kan på an-
sökan bevilja tillstånd, om lufttrafikföretaget 
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stånd som motsvarar dessa gör det möjligt att 
bedriva trafiken och att det förfogar över ma-
teriel som lämpar sig för adekvata flygningar.

Trafiktillståndsverket kan vägra bevilja till-
stånd om det finns anledning att misstänka att

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken 
med yrkesskicklighet och på ett betryggande 
sätt,

2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsför-
säkring för skador vid luftfart,

3) sökanden med hjälp av ett tillstånd för-
söker kringgå de krav på bedrivande av re-
gelbunden lufttrafik som föreskrivs i 4 och 5 
§, eller

4) sökandens hemstat inte i sin tur skulle 
bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter 
om de dokument över ett tillstånd  enligt 2 
mom. med hjälp av vilka sökanden visar att 
tillståndsvillkoren uppfylls. Trafiksäkerhets-
verket kan dessutom genom föreskrifter be-
gränsa den andel som andra lufttransporter än 
de som säljs som en del av paketresor får ut-
göra av det totala platsutbudet på varje flyg-
ning, förutsatt att begränsningen baserar sig 
på internationell praxis som tillämpas allmänt 
i EES-staterna eller på ömsesidighet. I före-
skrifterna ska beaktas Europeiska unionens 
lagstiftning om bedrivande av icke-
regelbunden lufttrafik och dessutom

1) de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen,

2) ECAC:s rekommendationer,
3) internationell praxis till den del den all-

mänt tillämpas i medlemsstaterna.

visar att dess drifttillstånd och operativa li-
cens eller tillstånd som motsvarar dessa gör 
det möjligt att bedriva trafiken och att det 
förfogar över materiel som lämpar sig för 
adekvata flygningar.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vägra bevilja tillstånd om det finns anledning 
att misstänka att

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken 
med yrkesskicklighet och på ett betryggande 
sätt,

2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsför-
säkring för skador vid luftfart,

3) sökanden med hjälp av ett tillstånd för-
söker kringgå de krav på bedrivande av re-
gelbunden lufttrafik som föreskrivs i 4 och 5 
§, eller

4) sökandens hemstat inte i sin tur skulle 
bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de dokument över 
ett tillstånd  enligt 2 mom. med hjälp av vilka 
sökanden visar att tillståndsvillkoren upp-
fylls. Transport- och kommunikationsverket 
kan dessutom genom föreskrifter begränsa 
den andel som andra lufttransporter än de 
som säljs som en del av paketresor får utgöra 
av det totala platsutbudet på varje flygning, 
förutsatt att begränsningen baserar sig på in-
ternationell praxis som tillämpas allmänt i 
EES-staterna eller på ömsesidighet. I före-
skrifterna ska beaktas Europeiska unionens 
lagstiftning om bedrivande av icke-
regelbunden lufttrafik och dessutom

1) de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen,

2) ECAC:s rekommendationer,
3) internationell praxis till den del den all-

mänt tillämpas i medlemsstaterna.

7 §

Lufttrafik över finskt territorium 

— — — — — — — — — — — — — —
I andra än de fall som avses i 1 mom. bevil-

jar Trafiksäkerhetsverket tillstånd för lufttra-
fik över finskt territorium. Tillstånd beviljas 
för antingen regelbunden lufttrafik eller icke-
regelbunden lufttrafik. Tillstånd beviljas, om 

7 §

Lufttrafik över finskt territorium

— — — — — — — — — — — — — —
I andra än de fall som avses i 1 mom. bevil-

jar Transport- och kommunikationsverket
tillstånd för lufttrafik över finskt territorium. 
Tillstånd beviljas för antingen regelbunden 
lufttrafik eller icke-regelbunden lufttrafik. 
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lufttrafikföretaget visar att dess drifttillstånd 
och operativa licens eller tillstånd som mots-
varar dessa gör det möjligt att bedriva trafi-
ken och att det förfogar över materiel som 
lämpar sig för adekvata flygningar.

— — — — — — — — — — — — — —

Tillstånd beviljas, om lufttrafikföretaget visar 
att dess drifttillstånd och operativa licens el-
ler tillstånd som motsvarar dessa gör det möj-
ligt att bedriva trafiken och att det förfogar 
över materiel som lämpar sig för adekvata 
flygningar.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Bruksflygtillstånd 

Bestämmelser om användning av luftfartyg 
för specialuppgifter (specialiserad flygverk-
samhet) finns i EASA-förordningen och i 
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 
om tekniska krav och administrativa förfa-
randen i samband med flygdrift enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
216/2008, nedan flygdriftförordningen. I de 
fall då de förordningarna inte ska tillämpas 
krävs tillstånd för specialiserad flygverksam-
het (bruksflygtillstånd). Trafiksäkerhetsverket
beviljar på ansökan bruksflygtillstånd till en 
sökande som har den organisation och perso-
nal som krävs för att bruksflyg ska kunna ut-
föras på ett betryggande sätt och förfogar 
över materiel som lämpar sig för den plane-
rade verksamheten. Bruksflygtillstånd bevil-
jas för viss tid, vilken Trafiksäkerhetsverket
bestämmer utifrån sökandens verksamhets-
förutsättningar, de bestämmelser och före-
skrifter som gäller verksamheten eller på nå-
gon annan motsvarande grund.

Något bruksflygtillstånd krävs inte om en 
verksamhetsutövare med hemort eller huvud-
sakligt driftställe i någon annan EES-stat vi-
sar att den uppfyller de krav på tillstånd och 
behörighet eller andra motsvarande krav som 
i den staten ställs på motsvarande verksam-
het. Trafiksäkerhetsverket kan dock ställa så-
dana icke-diskriminerande villkor som be-
hövs för att säkerställa att verksamheten är 
säker.

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att bruks-
flyg bedrivs efter anmälan eller utan tillstånd, 
om ett tillstånd inte behövs för att trygga sä-
kerheten. Bruksflygtillstånd krävs inte för
följande flygningar när de genomförs i enlig-
het med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter: 

8 §

Bruksflygtillstånd

Bestämmelser om användning av luftfartyg 
för specialuppgifter (specialiserad flygverk-
samhet) finns i EASA-förordningen och i 
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 
om tekniska krav och administrativa förfa-
randen i samband med flygdrift enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
216/2008, nedan flygdriftförordningen. I de 
fall då de förordningarna inte ska tillämpas 
krävs tillstånd för specialiserad flygverksam-
het (bruksflygtillstånd). Transport- och kom-
munikationsverket beviljar på ansökan bruks-
flygtillstånd till en sökande som har den or-
ganisation och personal som krävs för att 
bruksflyg ska kunna utföras på ett betryg-
gande sätt och förfogar över materiel som 
lämpar sig för den planerade verksamheten. 
Bruksflygtillstånd beviljas för viss tid, vilken 
Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer utifrån sökandens verksamhetsför-
utsättningar, de bestämmelser och föreskrif-
ter som gäller verksamheten eller på någon 
annan motsvarande grund.

Något bruksflygtillstånd krävs inte om en 
verksamhetsutövare med hemort eller huvud-
sakligt driftställe i någon annan EES-stat vi-
sar att den uppfyller de krav på tillstånd och 
behörighet eller andra motsvarande krav som 
i den staten ställs på motsvarande verksam-
het. Transport- och kommunikationsverket
kan dock ställa sådana icke-diskriminerande 
villkor som behövs för att säkerställa att 
verksamheten är säker.

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att bruksflyg bedrivs efter anmälan el-
ler utan tillstånd, om ett tillstånd inte behövs 
för att trygga säkerheten. Bruksflygtillstånd 
krävs inte för följande flygningar när de ge-
nomförs i enlighet med Transport- och kom-
munikationsverkets föreskrifter:
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1) flygningar för bogsering av segelflyg-
plan,

2) flygningar för fallskärmshoppning,
3) flygningar för övervakning av skogs-

bränder,
4) statlig eller militär luftfart,
5) sporadiska efterspanings- och räddnings-

flygningar på begäran av en myndighet.
Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 

föreskrifter om förutsättningarna för erhål-
lande av bruksflygtillstånd som behövs för 
säker bruksflygverksamhet. Föreskrifterna 
kan gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av bruksflygtillstånd,

2) materiel som används för den verksam-
het som avses i bruksflygtillståndet,

3) drifthandböcker och förfaranden för in-
nehavare av bruksflygtillstånd,

4) ekonomiska krav på innehavare av 
bruksflygtillstånd.

Med undantag för obemannade luftfartyg 
med en operativ massa på högst 150 kilo-
gram, ska luftfartyg som används för bruks-
flyg registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett 
luftfartyg som registrerats i en annan med-
lemsstat bruksflygtillstånd, om dess flygsä-
kerhet kan övervakas på ett ändamålsenligt 
sätt. Om inte något lämpligt i en medlemsstat 
registrerat luftfartyg står till förfogande för 
bruksflyg och om inte flygsäkerheten äventy-
ras, kan Trafiksäkerhetsverket godkänna att 
ett luftfartyg som registrerats i luftfartygsre-
gistret i ett tredjeland används. Trafiksäker-
hetsverket får meddela närmare föreskrifter 
om de förutsättningar under vilka ett sådant 
luftfartyg kan godkännas för bruksflygnings-
uppdrag.

1) flygningar för bogsering av segelflyg-
plan,

2) flygningar för fallskärmshoppning,
3) flygningar för övervakning av skogs-

bränder,
4) statlig eller militär luftfart,
5) sporadiska efterspanings- och räddnings-

flygningar på begäran av en myndighet.
Transport- och kommunikationsverket

meddelar de närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för erhållande av bruksflygtill-
stånd som behövs för säker bruksflygverk-
samhet. Föreskrifterna kan gälla

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av bruksflygtillstånd,

2) materiel som används för den verksam-
het som avses i bruksflygtillståndet,

3) drifthandböcker och förfaranden för in-
nehavare av bruksflygtillstånd,

4) ekonomiska krav på innehavare av 
bruksflygtillstånd.

Med undantag för obemannade luftfartyg 
med en operativ massa på högst 150 kilo-
gram, ska luftfartyg som används för bruks-
flyg registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. Transport- och kommunikationsverket
kan bevilja ett luftfartyg som registrerats i en 
annan medlemsstat bruksflygtillstånd, om 
dess flygsäkerhet kan övervakas på ett ända-
målsenligt sätt. Om inte något lämpligt i en 
medlemsstat registrerat luftfartyg står till för-
fogande för bruksflyg och om inte flygsäker-
heten äventyras, kan Transport- och kommu-
nikationsverket godkänna att ett luftfartyg 
som registrerats i luftfartygsregistret i ett 
tredjeland används. Transport- och kommu-
nikationsverket får meddela närmare före-
skrifter om de förutsättningar under vilka ett 
sådant luftfartyg kan godkännas för bruks-
flygningsuppdrag.

9 §

Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet 

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för 
fjärrstyrd flygverksamhet. För att tillstånd 
ska beviljas förutsätts det att sökanden har 
den personal som krävs för att bedriva säker 
fjärrstyrd flygverksamhet samt förfogar över 
materiel som lämpar sig för verksamheten 

9 §

Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet. 
För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att 
sökanden har den personal som krävs för att 
bedriva säker fjärrstyrd flygverksamhet samt 
förfogar över materiel som lämpar sig för 
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och har anvisningar som gäller verksamhet-
en.

verksamheten och har anvisningar som gäller 
verksamheten.

13 kap.

Behörigheter och utbildning för flygande 
personal

13 kap.

Behörigheter och utbildning för flygande 
personal

2 §

Beviljande av persontillstånd för luftfart 

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
ett tillstånd som avses i 1 § om sökanden i 
fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, 
skicklighet, utbildning och erfarenhet upp-
fyller behörighetskraven för certifikatet i 
fråga. Trafiksäkerhetsverket inför uppgifter 
om tillstånd i trafik- och transportregistret 
och utfärdar de certifikat och intyg som be-
hövs för att styrka tillståndet. Ett medicinskt 
intyg kan dock beviljas av en flygläkare, ett 
flygmedicinskt centrum eller Trafiksäker-
hetsverket. Medicinska rapporter för kabin-
besättning beviljas av en företagsläkare, en 
flygläkare eller ett flygmedicinskt centrum 
som Trafiksäkerhetsverket godkänt.

— — — — — — — — — — — — — —
Med avvikelse från vad som i språklagen 

(423/2003) föreskrivs om språk som används 
hos myndigheter kan Trafiksäkerhetsverket
ordna prov på engelska i de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att tillstånd ska be-
viljas. 

För att säkerställa flygsäkerheten får Tra-
fiksäkerhetsverket, utifrån de standarder och 

2 §

Beviljande av persontillstånd för luftfart

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på ansökan ett tillstånd som avses i 1 § 
om sökanden i fråga om ålder, hälsotillstånd, 
kunskaper, skicklighet, utbildning och erfa-
renhet uppfyller behörighetskraven för certi-
fikatet i fråga. Transport- och kommunikat-
ionsverket inför uppgifter om tillstånd i tra-
fik- och transportregistret och utfärdar de 
certifikat och intyg som behövs för att styrka 
tillståndet. Ett medicinskt intyg kan dock be-
viljas av en flygläkare, ett flygmedicinskt 
centrum eller Transport- och kommunikat-
ionsverket. Medicinska rapporter för kabin-
besättning beviljas av en företagsläkare, en 
flygläkare eller ett flygmedicinskt centrum 
som Transport- och kommunikationsverket
godkänt.
— — — — — — — — — — — — — —

Med avvikelse från vad som i språklagen 
(423/2003) föreskrivs om språk som används 
hos myndigheter kan Transport- och kommu-
nikationsverket ordna prov på engelska i de 
kunskaper och färdigheter som krävs för att 
tillstånd ska beviljas.

För att säkerställa flygsäkerheten får 
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rekommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen samt utifrån EASA-förordningen 
och de förordningar som kommissionen an-
tagit med stöd av den, meddela närmare före-
skrifter om behörighetskrav för tillstånd, an-
sökan om tillstånd och tillståndens giltighets-
tider.

Transport- och kommunikationsverket, uti-
från de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt uti-
från EASA-förordningen och de förordningar 
som kommissionen antagit med stöd av den, 
meddela närmare föreskrifter om behörig-
hetskrav för tillstånd och tillståndens giltig-
hetstider.

3 § 

Förutsättningar för beviljande av ett medi-
cinskt intyg 

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det att sökanden uppfyller de medi-
cinska krav som Trafiksäkerhetsverket ställt 
och som motsvarar de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen och bestämmelserna i EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — —   

3 §

Förutsättningar för beviljande av ett medi-
cinskt intyg

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det att sökanden uppfyller de medi-
cinska krav som Transport- och kommunikat-
ionsverket ställt och som motsvarar de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen och bestämmelserna i 
EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Utländska tillstånd 

Trafiksäkerhetsverket erkänner persontill-
stånd som beviljats utomlands och som krävs 
för en viss uppgift i enlighet med de internat-
ionella förpliktelser som är bindande för Fin-
land.  

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna ett till-
stånd som beviljats utomlands om förutsätt-
ningarna enligt detta kapitel uppfylls.

4 §

Utländska tillstånd

Transport- och kommunikationsverket er-
känner persontillstånd som beviljats utom-
lands och som krävs för en viss uppgift i en-
lighet med de internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland.

Transport- och kommunikationsverket kan 
godkänna ett tillstånd som beviljats utom-
lands om förutsättningarna enligt detta kapi-
tel uppfylls.

6 §

Utbildning för flygande personal 

Bestämmelser om flygundervisning och te-
oriundervisning för att förvärva tillstånd, 

6 §

Utbildning för flygande personal

Bestämmelser om flygundervisning och te-
oriundervisning för att förvärva tillstånd, 

RP 61/2018 rd



1350

kvalifikationer, behörigheter och godkännan-
den för flygande personal på luftfartyg och 
hålla dem i kraft finns i EASA-förordningen 
och i förordningen om flygande personal. I 
de fall då de förordningarna inte ska tilläm-
pas krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsverkets
(utbildningstillstånd) för utbildning för fly-
gande personal. Trafiksäkerhetsverket bevil-
jar utbildningstillstånd till en sökande som 
har den organisation och personal som krävs 
för trygg och adekvat flygutbildning och för-
fogar över materiel, lokaler och läromedel 
som lämpar sig för den planerade verksam-
heten.

Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att sådan 
utbildning som avses i 1 mom. utövas efter 
anmälan eller utan tillstånd, om motsvarande 
utbildningsverksamhet enligt Europeiska un-
ionens lagstiftning får utövas efter anmälan 
eller utan tillstånd och om ett tillstånd inte 
behövs för att trygga säkerheten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om utbildning för flygande per-
sonal i fråga om 

1) sådan utbildningsverksamhet enligt 2 
mom. som får utövas efter anmälan,

2) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av utbildningstillstånd och dem som 
gör utbildningsanmälan,

3) materiel, undervisningslokaler och öv-
riga läromedel som används vid utbildning-
en,

4) drifthandböcker, verksamhetsmetoder 
och utbildningsprogram för innehavare av 
utbildningstillstånd och dem som gör utbild-
ningsanmälan,

5) de uppgifter om utbildningen som ska 
lämnas till myndigheterna.

kvalifikationer, behörigheter och godkännan-
den för flygande personal på luftfartyg och 
hålla dem i kraft finns i EASA-förordningen 
och i förordningen om flygande personal. I 
de fall då de förordningarna inte ska tilläm-
pas krävs tillstånd av Transport- och kom-
munikationsverkets (utbildningstillstånd) för 
utbildning för flygande personal. Transport-
och kommunikationsverket beviljar utbild-
ningstillstånd till en sökande som har den or-
ganisation och personal som krävs för trygg 
och adekvat flygutbildning och förfogar över 
materiel, lokaler och läromedel som lämpar 
sig för den planerade verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillåta att sådan utbildning som avses i 1 
mom. utövas efter anmälan eller utan till-
stånd, om motsvarande utbildningsverksam-
het enligt Europeiska unionens lagstiftning 
får utövas efter anmälan eller utan tillstånd 
och om ett tillstånd inte behövs för att trygga 
säkerheten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om utbildning 
för flygande personal i fråga om 

1) sådan utbildningsverksamhet enligt 2 
mom. som får utövas efter anmälan,

2) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av utbildningstillstånd och dem som 
gör utbildningsanmälan,

3) materiel, undervisningslokaler och öv-
riga läromedel som används vid utbildning-
en,

4) drifthandböcker, verksamhetsmetoder 
och utbildningsprogram för innehavare av 
utbildningstillstånd och dem som gör utbild-
ningsanmälan,

5) de uppgifter om utbildningen som ska 
lämnas till myndigheterna.

AVDELNING II A

TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIK-
LEDNING

AVDELNING II A

TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIK-
LEDNING

1 kap.

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafiklednings-
tjänster

1 kap.

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafiklednings-
tjänster
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1 §

Ordnande av vägtrafikstyrnings- och vägtra-
fikledningstjänster

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafiklednings-
tjänster kan tillhandahållas på statens lands-
vägsnät och gator som förvaltas av kommu-
ner samt på enskilda vägar. I egenskap av 
väghållare ansvarar Trafikverket för ordnan-
det av trafikstyrnings- och trafiklednings-
tjänsterna på det landsvägsnät som verket 
förvaltar på det sätt som trafiken på lands-
vägsnätet kräver och sörjer för trafikstyr-
nings- och trafikledningstjänsternas kvalitet 
och ser till att trafikstyrnings- och trafikled-
ningstjänster tillhandahålls på lika villkor. 
Väghållaren kan ordna de trafikstyrnings-
och trafikledningstjänster som avses i 2 § 
själv eller upphandla dem hos offentliga eller 
privata tjänsteproducenter.

Andra väg- och gatunätsförvaltare får av-
tala med en leverantör av trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster om ordnandet av trafik-
ledningen. Väg- och bannätsförvaltarna ska 
avtala om de praktiska trafikarrangemangen 
och trafikledningsarrangemangen när deras 
trafikleder står i förbindelse med varandra 
och det bedrivs trafik mellan dem. Trafikver-
ket kan i samarbete med aktörer som repre-
senterar kommuner och enskilda vägar sam-
ordna vägtrafikstyrnings- och vägtrafikled-
ningstjänster som tillhandahålls på landsvä-
gar, gator och enskilda vägar.

1 §

Ordnande av vägtrafikstyrnings- och vägtra-
fikledningstjänster

Vägtrafikstyrnings- och vägtrafiklednings-
tjänster kan tillhandahållas på statens lands-
vägsnät och gator som förvaltas av kommu-
ner samt på enskilda vägar. I egenskap av 
väghållare ansvarar Trafikledsverket för ord-
nandet av trafikstyrnings- och trafiklednings-
tjänsterna på det landsvägsnät som verket 
förvaltar på det sätt som trafiken på lands-
vägsnätet kräver och sörjer för trafikstyr-
nings- och trafikledningstjänsternas kvalitet 
och ser till att trafikstyrnings- och trafikled-
ningstjänster tillhandahålls på lika villkor. 
Väghållaren kan ordna de trafikstyrnings-
och trafikledningstjänster som avses i 2 § 
själv eller upphandla dem hos offentliga eller 
privata tjänsteproducenter.

Andra väg- och gatunätsförvaltare får av-
tala med en leverantör av trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster om ordnandet av trafik-
ledningen. Väg- och bannätsförvaltarna ska 
avtala om de praktiska trafikarrangemangen 
och trafikledningsarrangemangen när deras 
trafikleder står i förbindelse med varandra 
och det bedrivs trafik mellan dem. Trafik-
ledsverket kan i samarbete med aktörer som 
representerar kommuner och enskilda vägar 
samordna vägtrafikstyrnings- och vägtrafik-
ledningstjänster som tillhandahålls på lands-
vägar, gator och enskilda vägar.

2 §

Uppgifter som hör till vägtrafikstyrnings-
och vägtrafikledningstjänsterna

— — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och 

vägtrafiksledningstjänster sköter dessutom i 
enlighet med Trafiksäkerhetsverket föreskrif-
ter sådan reglering av trafiken som är nöd-
vändig för att farosituationer och olyckor ska 
kunna förebyggas och smidigheten i trafiken 
säkerställas. Leverantören av vägtrafikstyr-
nings- och vägtrafiksledningstjänster kan för 
högst ett dygn

2 §

Uppgifter som hör till vägtrafikstyrnings-
och vägtrafikledningstjänsterna

— — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och 

vägtrafiksledningstjänster sköter dessutom i 
enlighet med Transport- och kommunikat-
ionsverkets föreskrifter sådan reglering av 
trafiken som är nödvändig för att farosituat-
ioner och olyckor ska kunna förebyggas och 
smidigheten i trafiken säkerställas. Leveran-
tören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiks-
ledningstjänster kan för högst ett dygn
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1) stänga en tunnel och informera om ersät-
tande rutt, 

2) anvisa ersättande rutt när en väg eller 
tunnel är stängd, eller när vägen annars till-
fälligt inte är i trafikerbart skick, 

stänga en tunnel eller väg och informera 
om ersättande rutt,

3) anvisa mötesplats,
4) anvisa passeringsplats och meddela för-

bud mot att passera,
5) anvisa anhaltsplats och meddela förbud 

mot att stanna,
6) tilldela utrymme för trafiken med avse-

ende på tid eller avstånd,
7) anvisa rutt för trafikmedel som transpor-

terar farligt gods och för specialtransporter,
8) vidta andra åtgärder som är nödvändiga 

för att trafiksäkerheten och smidigheten i tra-
fiken ska kunna säkerställas.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare fö-
reskrifter om trafikarrangemang enligt 2 
mom. I föreskrifterna ska beaktas olika myn-
digheters behörighet och det samarbete som 
leverantören av trafikstyrnings- och trafik-
ledningstjänster ska bedriva med dem vid 
genomförandet av åtgärderna. Leverantören 
av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiklednings-
tjänster ska lagra uppgifterna om sådana åt-
gärder enligt 2 § som den vidtagit. Trafiksä-
kerhetsverket kan vid behov ta upp till 
granskning en åtgärd enligt 2 mom. som vid-
tagits av en leverantör av trafikstyrnings- och 
trafikledningstjänster. Trafiksäkerhetsverket
kan besluta om förlängning av åtgärdens gil-
tighet, om behovet av åtgärden överskrider 
ett dygn.

1) stänga en tunnel och informera om ersät-
tande rutt, 

2) anvisa ersättande rutt när en väg eller 
tunnel är stängd, eller när vägen annars till-
fälligt inte är i trafikerbart skick, 

stänga en tunnel eller väg och informera 
om ersättande rutt,

3) anvisa mötesplats,
4) anvisa passeringsplats och meddela för-

bud mot att passera,
5) anvisa anhaltsplats och meddela förbud 

mot att stanna,
6) tilldela utrymme för trafiken med avse-

ende på tid eller avstånd,
7) anvisa rutt för trafikmedel som transpor-

terar farligt gods och för specialtransporter,
8) vidta andra åtgärder som är nödvändiga 

för att trafiksäkerheten och smidigheten i tra-
fiken ska kunna säkerställas.

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar närmare föreskrifter om trafikar-
rangemang enligt 2 mom. I föreskrifterna ska 
beaktas olika myndigheters behörighet och 
det samarbete som leverantören av trafikstyr-
nings- och trafikledningstjänster ska bedriva 
med dem vid genomförandet av åtgärderna. 
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och väg-
trafikledningstjänster ska lagra uppgifterna 
om sådana åtgärder enligt 2 § som den vidta-
git. Transport- och kommunikationsverket
kan vid behov ta upp till granskning en åt-
gärd enligt 2 mom. som vidtagits av en leve-
rantör av trafikstyrnings- och trafiklednings-
tjänster. Transport- och kommunikationsver-
ket kan besluta om förlängning av åtgärdens 
giltighet, om behovet av åtgärden överskrider 
ett dygn.

5 §

Informationssäkerhet

— — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och 

vägtrafiksledningstjänster ska utan dröjsmål 
lämna Trafiksäkerhetsverket en anmälan om 
betydande informationssäkerhetsrelaterade 
störningar som är riktade mot dess system 
och som kan utgöra en betydande risk för tra-
fiksäkerheten. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
och utformningen av anmälan och hur den 

5 §

Informationssäkerhet

— — — — — — — — — — — — — —
Leverantören av vägtrafikstyrnings- och 

vägtrafiksledningstjänster ska utan dröjsmål 
lämna Transport- och kommunikationsverket
en anmälan om betydande informationssä-
kerhetsrelaterade störningar som är riktade 
mot dess system och som kan utgöra en be-
tydande risk för trafiksäkerheten. Transport-
och kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om innehållet i och utform-
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ska lämnas in.
Om det ligger i allmänt intresse att en av-

vikelse anmäls, kan Trafiksäkerhetsverket
ålägga den som tillhandahåller tjänsten att in-
formera om saken eller, efter att ha hört den 
anmälningspliktiga, själv informera om sa-
ken.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en 
sådan störning som avses i 1 mom. berör de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 
och vid behov underrätta de berörda med-
lemsstaterna.
— — — — — — — — — — — — — —

ningen av anmälan och hur den ska lämnas 
in.

Om det ligger i allmänt intresse att en av-
vikelse anmäls, kan Transport- och kommu-
nikationsverket ålägga den som tillhandahål-
ler tjänsten att informera om saken eller, efter 
att ha hört den anmälningspliktiga, själv in-
formera om saken.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bedöma om en sådan störning som avses i 1 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och vid behov underrätta 
de berörda medlemsstaterna.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Avvikelseanmälningar

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i anmälningsplik-
ten enligt 1 mom. och sättet att göra anmälan.

6 §

Avvikelseanmälningar

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
anmälningsplikten enligt 1 mom. och sättet 
att göra anmälan.

2 kap.

Informationshantering hos leverantören 
av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksled-

ningstjänster

2 kap.

Informationshantering hos leverantören 
av vägtrafikstyrnings- och vägtrafiksled-

ningstjänster

3 §

Utlämnande av uppgifter via ett öppet gräns-
snitt

— — — — — — — — — — — — — —
Tillgång till information och informations-

system med hjälp av ett öppet gränssnitt och 
de stödtjänster, de användarvillkor, den pro-
gramvara, de licenser och andra tjänster som 
eventuellt behövs för tillträdet ska tillhanda-
hållas på rättvisa, skäliga och icke-
diskriminerande villkor. Till den delen till-
handahållandet av informationen grundar sig 
på ett avtal med Trafikverket eller någon an-
nan myndighet ska informationen lämnas av-
giftsfritt. För bearbetad information får en 

3 §

Utlämnande av uppgifter via ett öppet gräns-
snitt

— — — — — — — — — — — — — —
Tillgång till information och informations-

system med hjälp av ett öppet gränssnitt och 
de stödtjänster, de användarvillkor, den pro-
gramvara, de licenser och andra tjänster som 
eventuellt behövs för tillträdet ska tillhanda-
hållas på rättvisa, skäliga och icke-
diskriminerande villkor. Till den delen till-
handahållandet av informationen grundar sig 
på ett avtal med Trafikledsverket eller någon 
annan myndighet ska informationen lämnas 
avgiftsfritt. För bearbetad information får en 
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avgift som bestäms på företagsekonomiska 
grunder tas ut. Den öppna informationen ska 
vara i sådan form att skyddet för personupp-
gifter och affärs- eller yrkeshemligheter inte 
äventyras.

avgift som bestäms på företagsekonomiska 
grunder tas ut. Den öppna informationen ska 
vara i sådan form att skyddet för personupp-
gifter och affärs- eller yrkeshemligheter inte 
äventyras.

AVDELNING III 

SERVICE

AVDELNING III

SERVICE

1 kap.

Persontransporttjänster

1 kap.

Persontransporttjänster

1 §

Informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om hur informationen ska till-
handahållas för att det ska kunna säkerställas 
att informationens omfattning och jämför-
barhet är tillräcklig.

1 §

Informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om hur inform-
ationen ska tillhandahållas för att det ska 
kunna säkerställas att informationens omfatt-
ning och jämförbarhet är tillräcklig.

3 §

Prissättning av taxitrafiktjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om hur priserna anges 

och prisuppgifterna hålls synliga på det sätt 
som avses i 1 mom. får meddelas av Trafik-
säkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket ska följa prissätt-
ningen av de taxitrafiktjänster som tillhanda-
hålls passagerarna. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om sådana to-
talpriser för taxitrafiktjänster om vilka ska 
avtalas särskilt, om priserna överskrids eller 

3 §

Prissättning av taxitrafiktjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Närmare föreskrifter om hur priserna anges 

och prisuppgifterna hålls synliga på det sätt 
som avses i 1 mom. får meddelas av Trans-
port- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska 
följa prissättningen av de taxitrafiktjänster 
som tillhandahålls passagerarna. Transport-
och kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om sådana totalpriser för 
taxitrafiktjänster om vilka det ska avtalas sär-
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enligt bedömning kommer att överskridas. 
När Trafiksäkerhetsverket bestämmer dessa 
priser ska den allmänna prisnivån på taxitra-
fiktjänster, de olika prissättningsmodellerna, 
den allmänna konsumentprisnivån och be-
folkningens allmänna inkomstnivå beaktas. 
De bestämda totalpriserna ska ses över årlig-
en.

Om oenighet uppstår om huruvida priset 
uttryckligen har överenskommits, ska tjänste-
leverantören kunna visa att dennes påstående 
är riktigt. Om priset inte uttryckligen har 
överenskommits, får det inte överstiga det av 
Trafiksäkerhetsverket bestämda totalpris som 
avses i 3 mom.

Trafiksäkerhetsverket får bestämma maxi-
mipriser på de mest använda typerna av taxi-
trafiktjänster, inklusive taxitrafiktjänster för 
grupper med särskilda behov, om tjänsternas 
totalpriser stiger avsevärt snabbare än den 
allmänna konsumentprisnivån och kostnads-
index för taxitrafiken utvecklas. Det av Tra-
fiksäkerhetsverket bestämda maximipriset 
ska vara kostnadsorienterat så att det innefat-
tar en skälig vinst. Maximipriset ska justeras 
årligen.

skilt, om priserna överskrids eller enligt be-
dömning kommer att överskridas. När 
Transport- och kommunikationsverket be-
stämmer dessa priser ska den allmänna pris-
nivån på taxitrafiktjänster, de olika prissätt-
ningsmodellerna i taxitrafiken, den allmänna 
konsumentprisnivån och befolkningens all-
männa inkomstnivå beaktas. De bestämda to-
talpriserna ska ses över årligen.

Om oenighet uppstår om huruvida det avta-
lats särskilt om priset, ska tjänsteleverantören 
kunna visa att dennes påstående är riktigt. 
Om det inte avtalats särskilt om priset, får det 
inte överstiga det av Transport- och kommu-
nikationsverket bestämda totalpris som avses 
i 3 mom. 

Transport- och kommunikationsverket får 
bestämma maximipriser på de mest använda 
typerna av taxitrafiktjänster, inklusive taxi-
trafiktjänster för grupper med särskilda be-
hov, om tjänsternas totalpriser stiger avsevärt 
snabbare än den allmänna konsumentprisni-
vån och utvecklingen av kostnadsindex för 
taxitrafiken. Det av Transport- och kommu-
nikationsverket bestämda maximipriset ska 
vara kostnadsorienterat så att det innefattar 
en skälig vinst. Maximipriset ska justeras år-
ligen.

2 kap.

Informationens och informationssyste-
mens interoperabilitet

2 kap.

Informationens och informationssyste-
mens interoperabilitet

1 §

Väsentlig information om mobilitetstjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Webbadressen eller webbadresserna för det 

gränssnitt som avses i 1 mom. och för den in-
formation som behövs för att få tillgång till 
gränssnittet samt uppdateringarna av materi-
alet ska meddelas till Trafikverket innan 
verksamheten inleds eller i fråga om uppda-
teringar omedelbart när den nya adressen är 
känd.

Trafikverket ska tillhandahålla teknisk ser-

1 §

Väsentlig information om mobilitetstjänster

— — — — — — — — — — — — — —
Webbadressen eller webbadresserna för det 

gränssnitt som avses i 1 mom. och för den in-
formation som behövs för att få tillgång till 
gränssnittet samt uppdateringarna av materi-
alet ska meddelas till Transport- och kom-
munikationsverket innan verksamheten inleds 
eller i fråga om uppdateringar omedelbart när 
den nya adressen är känd.

Transport- och kommunikationsverket ska 
tillhandahålla teknisk service som alternativt 
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vice som alternativt kan användas för den 
förmedling av information som avses i 1 
mom.

— — — — — — — — — — — — — —

kan användas för den förmedling av inform-
ation som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Införande av intelligenta trafiksystem

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket ska bedöma och kon-

trollera om de tjänsteleverantörer, myndig-
heter och andra verksamhetsutövare som ge-
nomför de prioriterade områden som avses i 
artikel 2 och de prioriterade åtgärder som av-
ses i artikel 3 i ITS-direktivet uppfyller de 
krav som anges i direktivet och som utfärdats 
med stöd av det.

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare tekniska föreskrifter om påvisande 
av den överensstämmelse med kraven som 
avses i 2 mom. och om ansökan om utvärde-
ring.

6 §

Införande av intelligenta trafiksystem

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket ska 

bedöma och kontrollera om de tjänsteleve-
rantörer, myndigheter och andra verksam-
hetsutövare som genomför de prioriterade 
områden som avses i artikel 2 och de priori-
terade åtgärder som avses i artikel 3 i ITS-
direktivet uppfyller de krav som anges i di-
rektivet och som utfärdats med stöd av det.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar vid behov närmare tekniska före-
skrifter om påvisande av den överensstäm-
melse med kraven som avses i 2 mom. och 
om ansökan om utvärdering.

3 kap.

Upphandlingsförfaranden och beviljande 
av ensamrätt

3 kap.

Upphandlingsförfaranden och beviljande 
av ensamrätt

11 § 

Allmän trafikplikt inom luftfarten 

Landskapet beslutar om införande av sådan 
allmän trafikplikt för luftfarten som avses i 
16 kap. i flygtrafikförordningen efter att ha 
hört Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. 
Landskapet kan besluta om begränsningar 
enligt flygtrafikförordningen för en rutt som 
omfattas av allmän trafikplikt om det behövs 
för att säkerställa trafik på rutten i fråga. 

Finansieringen av de köpta tjänster inom 
luftfarten som landskapen har ansvar för att 
ordna genomförs med särskild finansiering. 
Trafikverket anvisar inom ramen för anslaget 
i statsbudgeten finansiering för att täcka den 
allmänna trafikplikt som ett landskap infört. 
Trafikverket ska avtala om saken med land-
skapet.

11 §

Allmän trafikplikt inom luftfarten

Landskapet beslutar om att införa sådan 
allmän trafikplikt som avses i artikel 16 i 
lufttrafiktrafikförordningen efter att ha hört 
Transport- och kommunikationsverket. Land-
skapet kan besluta om begränsningar enligt 
lufttrafikförordningen för en rutt som omfat-
tas av allmän trafikplikt, om det behövs för 
att säkerställa trafik på rutten i fråga.

Finansieringen av de köpta tjänster inom 
luftfarten som landskapen har ansvar för att 
ordna genomförs med särskild finansiering. 
Transport- och kommunikationsverket anvi-
sar inom ramen för anslaget i statsbudgeten 
finansiering för att täcka den allmänna tra-
fikplikt som ett landskap infört. Transport-
och kommunikationsverket ska avtala om sa-
ken med landskapet.
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4 kap.

Offentligt stöd för trafiktjänster

4 kap.

Offentligt stöd för trafiktjänster

2 §

Kvotering och användning av anslag 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafikverket beslutar om kvoteringen av 

anslaget eller en del därav för de behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralerna och be-
stämmer till behövliga delar om dess fördel-
ning på ändamål som nämns i 1 § 1 mom. till 
den del de inte är ändamål enligt 1 mom. i 
denna paragraf. 

Trafikverket får själv använda anslaget för 
det ändamål som nämns i 1 § 1 mom. 3 punk-
ten. Verket kan också bevilja kommuner eller 
samkommuner statsunderstöd för samma än-
damål.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna får för de ändamål som nämns i 1 § 
1 mom. 1—3 punkten använda det anslag 
som Trafikverket kvoterat. De kan också be-
vilja kommuner eller samkommuner statsun-
derstöd för ändamål enligt den paragrafen.

2 §

Kvotering och användning av anslag 

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket be-

slutar om kvoteringen av anslaget eller en del 
därav för de behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och bestämmer till behöv-
liga delar om dess fördelning på ändamål 
som nämns i 1 § 1 mom. till den del de inte 
är ändamål enligt 1 mom. i denna paragraf.

Transport- och kommunikationsverket får 
själv använda anslaget för det ändamål som 
nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten. Verket kan 
också bevilja landskap, kommuner eller sam-
kommuner statsunderstöd för samma ända-
mål.

De behöriga landskapen får för de ändamål 
som nämns i 1 § 1 mom. 1—3 punkten an-
vända det anslag som Transport- och kom-
munikationsverket kvoterat. De kan också 
bevilja kommuner eller samkommuner stats-
understöd för ändamål enligt den paragrafen.

5 kap.

Förmedlings- och kombinationstjänster

5 kap.

Förmedlings- och kombinationstjänster

1 § 1 §
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Anmälningsplikt 

Den som tillhandahåller en förmedlings- el-
ler kombinationstjänst ska göra en anmälan 
om sin verksamhet till Trafiksäkerhetsverket. 
I anmälan ska ingå en beskrivning av de 
tjänster som tillhandahålls samt tjänsteleve-
rantörens kontaktuppgifter.  

Anmälningsplikt

Den som tillhandahåller en förmedlings- el-
ler kombinationstjänst ska göra en anmälan 
om sin verksamhet till Transport- och kom-
munikationsverket. I anmälan ska ingå en be-
skrivning av de tjänster som tillhandahålls 
samt tjänsteleverantörens kontaktuppgifter.

AVDELNING IV 

MYNDIGHETER OCH TILLSYN

AVDELNING IV

MYNDIGHETER OCH TILLSYN

1 kap.

Myndigheternas verksamhet

1 kap.

Myndigheternas verksamhet

1 §

Trafiksäkerhetsverket som allmän tillsyns-
myndighet

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över att 
denna lag samt bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter och beslut som meddelats 
med stöd av den iakttas, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket bedömer trafiksyste-
mets funktion och verkningarna av denna lag 
och rapporterar regelbundet om trafiksyste-
mets tillstånd.

1 §

Transport- och kommunikationsverket som 
allmän tillsynsmyndighet

Transport- och kommunikationsverket utö-
var tillsyn över att denna lag samt bestäm-
melser som utfärdats och föreskrifter och be-
slut som meddelats med stöd av den iakttas, 
om inte något annat föreskrivs i denna lag.
(upphävs)

2 §

Trafikverkets uppföljnings- och samord-
ningsuppgifter 

Trafikverket följer upp efterfrågan på och 
utbudet av mobilitetstjänster och samordnar 
utvecklingen av tjänsterna.

En tillhandahållare av mobilitetstjänster är 

2 §

Transport- och kommunikationsverkets
uppföljnings- och samordningsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket föl-
jer upp efterfrågan på och utbudet av mobili-
tetstjänster och samordnar utvecklingen av 
tjänsterna. Dessutom bedömer Transport-
och kommunikationsverket trafiksystemets 
funktion och verkningarna av denna lag och 
rapporterar regelbundet om trafiksystemets 
tillstånd.

En tillhandahållare av mobilitetstjänster för 
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trots affärs- och yrkeshemligheten skyldig att 
regelbundet lämna de uppgifter om utbudet 
och den faktiska efterfrågan på den trafik 
som tillhandahållaren bedriver till Trafikver-
ket som verket behöver för att kunna fullgöra 
sina uppgifter enligt 1 mom. samt för sta-
tistikföring och forskning. Den som tillhan-
dahåller transporttjänster inom persontrafiken 
ska senast 60 dagar innan en plan genomförs 
dessutom meddela Trafikverket om att en 
tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, 
upphör eller ändras väsentligt, till den del 
uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av 
ett gränssnitt som avses i III avd. 2 kap. 1 §. 
Uppgifterna ska ges avgiftsfritt.

Trafikverket har rätt att trots sekretess till 
en annan myndighet lämna ut de uppgifter 
verket fått om de är nödvändiga för att myn-
digheten ska kunna fullgöra sina uppgifter 
enligt lag. Trafikverket får lämna ut uppgif-
terna via en teknisk anslutning eller annars 
elektroniskt. Trafikverket har trots sekretess 
rätt att få sådana uppgifter från en annan 
myndighet som är nödvändiga för att verket 
ska kunna fullgöra de uppgifter som avses i 
denna paragraf.

Trafikverket gör den information och de 
undersökningar det får del av allmänt till-
gängliga i maskinläsbar form via ett öppet 
gränssnitt. Den öppna informationen ska 
vara i sådan form att enskilda användare inte 
kan identifieras och att affärs- eller yrkes-
hemligheter inte äventyras.

persontrafiken är trots affärs- och yrkeshem-
ligheten skyldig att regelbundet lämna de 
uppgifter om utbudet och den faktiska efter-
frågan på den trafik som tillhandahållaren 
bedriver till Transport- och kommunikations-
verket som verket behöver för att kunna full-
göra sina uppgifter enligt 1 mom. samt för 
statistikföring och forskning. Den som till-
handahåller transporttjänster inom persontra-
fiken ska senast 60 dagar innan en plan ge-
nomförs dessutom meddela Transport- och 
kommunikationsverket om att en tjänst som 
tillhandahålls regelbundet inleds, upphör el-
ler ändras väsentligt, till den del uppgifterna 
inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt 
som avses i III avd. 2 kap. 1 §. Uppgifterna 
ska ges avgiftsfritt.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att trots sekretess till en annan myndighet 
lämna ut de uppgifter verket fått om de är 
nödvändiga för att myndigheten ska kunna 
fullgöra sina uppgifter enligt lag. Transport-
och kommunikationsverket får lämna ut upp-
gifterna via ett gränssnitt eller annars 
elektroniskt.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare tekniska föreskrifter om de 
uppgifter som ska lämnas enligt 2 mom. och 
om de tidsfrister som avses i det momentet.

4 §

Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafik-
avtalsförordningen

— — — — — — — — — — — — — —
Den behöriga myndigheten har rätt att ta in 

sådana uppgifter som myndigheten i enlighet 
med 2 § 3 mom. har fått från Trafikverket i 
en anbudsförfrågan vid ett anbudsförfarande 
som gäller ordnande av trafik. Ett enskilt fö-
retags affärs- eller yrkeshemligheter får dock 
inte framgå av anbudsförfrågan.

— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafik-
avtalsförordningen

— — — — — — — — — — — — — —
Den behöriga myndigheten har rätt att ta in 

sådana uppgifter som myndigheten i enlighet 
med 2 § 3 mom. har fått från Transport- och 
kommunikationsverket i en anbudsförfrågan 
vid ett anbudsförfarande som gäller ordnande 
av trafik. Ett enskilt företags affärs- eller yr-
keshemligheter får dock inte framgå av an-
budsförfrågan.
— — — — — — — — — — — — — —
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6 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förord-
ning om trafikidkare

Trafiksäkerhetsverket och en behörig myn-
dighet i landskapet Åland är de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 10 i EU:s 
förordning om trafikidkare. Dessutom kan 
polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatte-
förvaltningen och Tullen delta i de kontroller 
som avses i artikel 10.1 d på basis av den be-
hörighet som de har med stöd av någon an-
nan lag. Trafiksäkerhetsverket är den nation-
ella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i den 
förordningen. 

Trafiksäkerhetsverket kan anlita en utom-
stående expert för utarbetande av de prov-
uppgifter i examensprovet och det ordnande 
av provtillfället i fråga om yrkeskunnande 
som avses i artikel 8 i EU:s förordning om 
trafikidkare. En person som uppfyller kraven 
enligt artikel 9 i EU:s förordning om trafi-
kidkare behöver inte avlägga det examens-
prov som avses i artikel 8.1 i förordningen.

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket och en behörig myn-

dighet i landskapet Åland utfärdar ett sådant 
intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förord-
ning om trafikidkare till en person som har 
blivit godkänd i det examensprov som ordnas 
av verket eller som har en yrkeshögskoleex-
amen inom logistik som omfattar sådana stu-
dier som förutsätts enligt den förordningen.

6 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förord-
ning om trafikidkare

Transport- och kommunikationsverket och 
en behörig myndighet i landskapet Åland är 
de behöriga myndigheter som avses i artikel 
10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessu-
tom kan polisen, arbetarskyddsförvaltningen, 
Skatteförvaltningen och Tullen delta i de 
kontroller som avses i artikel 10.1 d på basis 
av den behörighet som de har med stöd av 
någon annan lag. Transport- och kommuni-
kationsverket är den nationella kontaktpunkt 
som avses i artikel 18 i den förordningen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
anlita en utomstående expert för utarbetande 
av de provuppgifter i examensprovet och det 
ordnande av provtillfället i fråga om yrkes-
kunnande som avses i artikel 8 i EU:s för-
ordning om trafikidkare. En person som upp-
fyller kraven enligt artikel 9 i EU:s förord-
ning om trafikidkare behöver inte avlägga det 
examensprov som avses i artikel 8.1 i förord-
ningen.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket och 
en behörig myndighet i landskapet Åland ut-
färdar ett sådant intyg som avses i artikel 
21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en 
person som har blivit godkänd i det exa-
mensprov som ordnas av verket eller som har 
en yrkeshögskoleexamen inom logistik som 
omfattar sådana studier som förutsätts enligt 
den förordningen.

7 § 

Behöriga myndigheter enligt EU:s förord-
ning om internationell busstrafik 

De behöriga myndigheter som avses i EU:s 
förordning om internationell busstrafik är 
Trafiksäkerhetsverket och den behöriga 
myndigheten i landskapet Åland. Polisen, 
Tullen och gränsbevakningsväsendet är de 
behöriga kontrollmyndigheter som avses i ar-
tiklarna 4.3, 18.2 och 19 i förordningen.  

Den behöriga myndigheten för linjetrafik 

7 §

Behöriga myndigheter enligt EU:s förord-
ning om internationell busstrafik

De behöriga myndigheter som avses i EU:s 
förordning om internationell busstrafik är 
Transport- och kommunikationsverket och 
den behöriga myndigheten i landskapet 
Åland. Polisen, Tullen och gränsbevaknings-
väsendet är de behöriga kontrollmyndigheter 
som avses i artiklarna 4.3, 18.2 och 19 i för-
ordningen.

Den behöriga myndigheten för linjetrafik 
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enligt kapitel III i EU:s förordning om inter-
nationell busstrafik är Trafiksäkerhetsverket. 
På Åland beviljas tillstånd för linjetrafik av 
en behörig myndighet i landskapet Åland.

enligt kapitel III i EU:s förordning om inter-
nationell busstrafik är Transport- och kom-
munikationsverket. På Åland beviljas till-
stånd för linjetrafik av en behörig myndighet
i landskapet Åland.

9 § 

Behöriga myndigheter i fråga om passage-
rarnas och konsumenternas rättigheter

Utöver vad som föreskrivs ovan om Trafik-
säkerhetsverkets allmänna behörighet utövar 
konsumentombudsmannen tillsyn över att 
bestämmelserna i denna lag följs med avse-
ende på konsumentskyddet enligt vad som 
föreskrivs i konsumentskyddslagen 
(38/1978).

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag om behörigheten för konsumentt-
vistenämnden och den nämnd som avses i 30 
§ 10 punkten i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) är konsumentombudsmannen 
och Trafiksäkerhetsverket

1) behöriga myndigheter enligt artikel 28.1 
och 28.3 i EU:s förordning om passagerares 
rättigheter vid busstransport,  

2) de organ som svarar för verkställigheten 
enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fast-
ställande av gemensamma regler om kom-
pensation och assistans till passagerare vid 
nekad ombordstigning och inställda eller 
kraftigt försenade flygningar samt om upp-
hävande av förordningen (EES) nr 295/91,  

3) de organ som avses i artikel 30.1 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1371/2001 om rättigheter och skyldigheter 
för tågresenärer,  

4) behöriga organ enligt artikel 25.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1177/2010 om passagerares rättig-
heter vid resor till sjöss och på inre vattenvä-
gar och om ändring av förordning (EG) nr 
2006/2004, 

Trafiksäkerhetsverket är det organ som sva-

9 §

Behöriga myndigheter i fråga om passage-
rarnas och konsumenternas rättigheter

Utöver vad som föreskrivs ovan om Trans-
port- och kommunikationsverkets allmänna 
behörighet utövar konsumentombudsmannen 
tillsyn över att bestämmelserna i denna lag 
följs med avseende på konsumentskyddet en-
ligt vad som föreskrivs i konsumentskydds-
lagen (38/1978).

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag om behörigheten för konsumentt-
vistenämnden och den nämnd som avses i 30 
§ 10 punkten i självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) är konsumentombudsmannen 
och Transport- och kommunikationsverket

1) behöriga myndigheter enligt artikel 28.1 
och 28.3 i EU:s förordning om passagerares 
rättigheter vid busstransport,

2) de organ som svarar för verkställigheten 
enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fast-
ställande av gemensamma regler om kom-
pensation och assistans till passagerare vid 
nekad ombordstigning och inställda eller 
kraftigt försenade flygningar samt om upp-
hävande av förordningen (EES) nr 295/91,

3) de organ som avses i artikel 30.1 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1371/2007 om rättigheter och skyldigheter 
för tågresenärer,

4) behöriga organ enligt artikel 25.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1177/2010 om passagerares rättig-
heter vid resor till sjöss och på inre vattenvä-
gar och om ändring av förordning (EG) nr 
2006/2004.

Transport- och kommunikationsverket är 
det organ som svarar för verkställigheten en-
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rar för verkställigheten enligt artikel 14.1 i 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband 
med flygresor för personer med funktions-
hinder och personer med nedsatt rörlighet. 

Konsumentombudsmannen utövar allmän 
tillsyn över tillämpningen av de EU-
förordningar om passagerares rättigheter som 
anges i 2 mom. i fråga om passagerare som 
är konsumenter. Trafiksäkerhetsverket utövar 
allmän tillsyn över tillämpningen av de för-
ordningar som nämns i 2 och 3 mom. i fråga 
om affärsresenärer och resenärer med nedsatt 
rörlighet. Trafiksäkerhetsverket är också be-
hörigt att ge rekommendationer till avgöran-
den med anledning av besvär som baserar sig 
på EU:s förordningar om passagerares rättig-
heter i fråga om passagerare som inte är kon-
sumenter eller som har funktionshinder eller 
nedsatt rörlighet. I Trafiksäkerhetsverkets
förslag till avgörande får ändring inte sökas 
genom besvär. 

Trafiksäkerhetsverket har dessutom behö-
righet att behandla klagomål anförda av pas-
sagerare om brott mot bestämmelserna i av-
delning III 1 kap., med undantag för ärenden 
där konsumenttvistenämnden är behörig att 
med stöd av lagen om konsumenttvistenämn-
den (8/2007) ge en rekommendation till av-
görande.  

ligt artikel 14.1 i Europaparlamentets och rå-
det förordning (EG) nr 1107/2006 om rättig-
heter i samband med flygresor för personer 
med funktionshinder och personer med ned-
satt rörlighet.

Konsumentombudsmannen utövar allmän 
tillsyn över tillämpningen av de EU-
förordningar om passagerares rättigheter som 
anges i 2 mom. i fråga om passagerare som 
är konsumenter. Transport- och kommunikat-
ionsverket utövar allmän tillsyn över tillämp-
ningen av de förordningar som nämns i 2 och 
3 mom. i fråga om affärsresenärer och rese-
närer med funktionshinder eller nedsatt rör-
lighet. Transport- och kommunikationsverket
är också behörigt att ge rekommendationer 
till avgöranden med anledning av besvär som 
baserar sig på EU:s förordningar om passage-
rares rättigheter i fråga om passagerare som 
inte är konsumenter eller som har funktions-
hinder eller nedsatt rörlighet. I Transport-
och kommunikationsverkets förslag till avgö-
rande får ändring inte sökas genom besvär.

Transport- och kommunikationsverket har 
dessutom behörighet att behandla klagomål 
anförda av passagerare om brott mot be-
stämmelserna i III avd. 1 kap., med undantag 
för ärenden där konsumenttvistenämnden är 
behörig att med stöd av lagen om konsu-
menttvistenämnden (8/2007) ge en rekom-
mendation till avgörande.

10 §

Utseende av terminaler enligt EU:s förord-
ning om busspassagerares rättigheter

Efter att ha hört de behöriga myndigheter 
som nämns i 4 §, terminalinnehavarna samt 
representanter för ortens handikapporganisat-
ioner utser Trafiksäkerhetsverket de busster-
minaler enligt artikel 12 i EU:s förordning 
om busspassagerares rättigheter där assistans 
för personer med funktionshinder och perso-
ner med nedsatt rörlighet ska tillhandahållas.

10 §

Utseende av terminaler enligt EU:s förord-
ning om busspassagerares rättigheter

Efter att ha hört de behöriga myndigheter 
som nämns i 3 §, terminalinnehavarna samt 
representanter för ortens handikapporganisat-
ioner utser Transport- och kommunikations-
verket de bussterminaler enligt artikel 12 i 
EU:s förordning om busspassagerares rättig-
heter där assistans för personer med funkt-
ionshinder och personer med nedsatt rörlig-
het ska tillhandahållas.

11 §

Nationell myndighet enligt ITS-direktivet

11 §

Nationell myndighet enligt ITS-direktivet
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Trafiksäkerhetsverket är den behöriga nat-
ionella myndigheten för de prioriterade om-
råden som avses i artikel 2 i ITS-direktivet 
och för de prioriterade åtgärder som avses i 
artikel 3 i det direktivet.

Transport- och kommunikationsverket är 
den behöriga nationella myndigheten för de 
prioriterade områden som avses i artikel 2 i 
ITS-direktivet och för de prioriterade åtgär-
der som avses i artikel 3 i det direktivet.

12 §

Myndigheter enligt Interbusöverenskommel-
sen

Trafiksäkerhetsverket utfärdar det kontroll-
dokument för avreglerad tillfällig trafik som 
avses i artikel 6 i den överenskommelse som 
avses i rådets beslut 2002/917/EG om ingå-
endet av Interbus-överenskommelsen om till-
fällig internationell persontransport med buss 
samt beviljar det transporttillstånd som avses 
i artikel 15 i den överenskommelsen. Polisen, 
Tullen och gränsbevakningsväsendet är såd-
ana kontrollmyndigheter som avses i artikel 
18 i den överenskommelsen.

12 §

Myndigheter enligt Interbusöverenskommel-
sen

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar det kontrolldokument för avreglerad 
tillfällig trafik som avses i artikel 6 i den 
överenskommelse som avses i rådets beslut 
2002/917/EG om ingåendet av Interbusöver-
enskommelsen om tillfällig internationell 
persontransport med buss samt beviljar det 
transporttillstånd som avses i artikel 15 i den 
överenskommelsen. Polisen, Tullen och 
gränsbevakningsväsendet är sådana kon-
trollmyndigheter som avses i artikel 18 i den 
överenskommelsen.

13 §

Myndighet enligt bilaterala vägtrafikavtal  

Trafiksäkerhetsverket beviljar transporttill-
stånd för sådan tillfällig internationell per-
sontransport med buss utomlands som base-
rar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland 
och någon annan stat och beviljar på bilate-
rala avtal baserade tillstånd för rutter som 
överskrider riksgränserna samt tillstånd för 
godstransport.

13 §

Myndighet enligt bilaterala vägtrafikavtal

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar transporttillstånd för sådan tillfällig in-
ternationell persontransport med buss utom-
lands som baserar sig på ett bilateralt avtal 
mellan Finland och någon annan stat och be-
viljar på bilaterala avtal baserade tillstånd för 
rutter som överskrider riksgränserna samt 
tillstånd för godstransport.

15 §

Handläggande och övervakande myndigheter 
för sociallagstiftningen inom vägtrafiken, 

övervakningsutrustning inom vägtrafiken och 
arbetstid för förare som är egenföretagare 

Om inte något annat föreskrivs någon ann-
anstans, svarar Trafiksäkerhetsverket för 

15 §

Handläggande och övervakande myndigheter 
för sociallagstiftningen inom vägtrafiken, 

övervakningsutrustning inom vägtrafiken och 
arbetstid för förare som är egenföretagare

Om inte något annat föreskrivs någon ann-
anstans, svarar Transport- och kommunikat-
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myndighetsuppgifter enligt följande EU-
förordningar och avtal: 
— — — — — — — — — — — — — —

   Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsen-
det och arbetarskyddsmyndigheterna är till-
synsmyndigheter i fråga om de EU-
förordningar och AETR-avtalet som avses i 1 
mom.
— — — — — — — — — — — — — —

ionsverket för myndighetsuppgifter enligt 
följande EU-förordningar och avtal:
— — — — — — — — — — — — — —

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet
och arbetarskyddsmyndigheterna är tillsyns-
myndigheter i fråga om de EU-förordningar 
och AETR-avtalet som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

16 § 

Behöriga myndigheter enligt direktivet om 
yrkeskompetens i vägtrafik 

Undervisnings- och kulturministeriet, Tra-
fiksäkerhetsverket och Försvarsmakten är be-
höriga myndigheter enligt direktivet om yr-
keskompetens i vägtrafik. 
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillsynen 
över den utbildning som ges vid de utbild-
ningscentrum som verket godkänt samt för 
ordnandet och övervakningen av prov som 
hör till utbildningen. Trafiksäkerhetsverket
får ordna examination och övervakning av 
prov samt utfärda intyg i samband med förar-
examensverksamheten eller fristående från 
den genom att beställa de behövliga tjänster-
na med iakttagande av bestämmelserna om 
skötsel av förarexamensuppgiften som en 
serviceuppgift i lagen om förarexamensverk-
samhet (535/1998). Verket kan förena upp-
draget att utöva tillsyn över ett utbildnings-
centrum med tjänster som avser examination 
och övervakning av prov.   
— — — — — — — — — — — — — —

16 §

Behöriga myndigheter enligt direktivet om 
yrkeskompetens i vägtrafik

Undervisnings- och kulturministeriet, 
Transport- och kommunikationsverket och 
Försvarsmakten är behöriga myndigheter en-
ligt direktivet om yrkeskompetens i vägtra-
fik.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket sva-
rar för tillsynen över den utbildning som ges 
vid de utbildningscentrum som verket god-
känt samt för ordnandet och övervakningen 
av prov som hör till utbildningen. Transport-
och kommunikationsverket får ordna examin-
ation och övervakning av prov samt utfärda 
intyg i samband med förarexamensverksam-
heten eller fristående från den genom att be-
ställa de behövliga tjänsterna med iaktta-
gande av bestämmelserna om skötsel av fö-
rarexamensuppgiften som en serviceuppgift i 
lagen om förarexamensverksamhet 
(535/1998). Verket kan förena uppdraget att 
utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med 
tjänster som avser examination och övervak-
ning av prov.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Behörig myndighet enligt STCW-
konventionen och direktivet om minimikrav 

på utbildning för sjöfolk 

Om inte något annat föreskrivs någon ann-
anstans, är Trafiksäkerhetsverket behörig 
myndighet enligt STCW-konventionen och 
direktivet om minimikrav på utbildning för 
sjöfolk. Då verket fullgör sin uppgift ska det 
höra den delegation för sjömansärenden som 

17 §

Behörig myndighet enligt STCW-
konventionen och direktivet om minimikrav 

på utbildning för sjöfolk

Om inte något annat föreskrivs någon ann-
anstans, är Transport- och kommunikations-
verket behörig myndighet enligt STCW-
konventionen och direktivet om minimikrav 
på utbildning för sjöfolk. Då verket fullgör
sin uppgift ska det höra den delegation för 
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avses i 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal 
(756/2011) i ärenden som hör till dess behö-
righet.  

Trafiksäkerhetsverket ska sända de med-
delanden som förutsätts i STCW-
konventionen och direktivet om minimikrav 
på utbildning för sjöfolk till IMO, Europeiska 
kommissionen, Europeiska unionens med-
lemsländer och andra fördragsslutande par-
terna i STCW-konventionen.  

Närmare bestämmelser om de meddelan-
den som ska sändas får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

sjömansärenden som avses i 13 kap. 23 § i 
lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) i ärenden 
som hör till dess behörighet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
sända de meddelanden som förutsätts i 
STCW-konventionen och direktivet om mi-
nimikrav på utbildning för sjöfolk till IMO, 
Europeiska kommissionen, Europeiska un-
ionens medlemsländer och andra fördragsslu-
tande parterna i STCW-konventionen.

Närmare bestämmelser om de meddelan-
den som ska sändas får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

18 §

Beviljande av vissa tillstånd som avses i flyg-
besättningsförordningen 

En flygläkare, ett flygmedicinskt centrum 
eller Trafiksäkerhetsverket utfärdar sådana 
medicinska intyg som avses i förordningen 
om flygande personal.
— — — — — — — — — — — — — —

En godkänd flygläkare eller företagsläkare 
ska sända ett utlåtande över medicinsk lämp-
lig-het samt en kopia av ett medicinskt intyg 
eller av en medicinsk rapport för kabinbe-
sättning till Trafiksäkerhetsverket.
  

Kabinbesättningsintyg beviljas av Trafik-
säkerhetsverket eller en organisation som 
Trafiksäkerhetsverket har godkänt för uppgif-
ten.  

18 §

Beviljande av vissa tillstånd som avses i flyg-
besättningsförordningen

En flygläkare, ett flygmedicinskt centrum 
eller Transport- och kommunikationsverket
utfärdar sådana medicinska intyg som avses i 
förordningen om flygande personal.
— — — — — — — — — — — — — —

En godkänd flygläkare eller företagsläkare 
ska sända ett utlåtande över medicinsk lämp-
lig-het samt en kopia av ett medicinskt intyg 
eller av en medicinsk rapport för kabinbe-
sättning till Transport- och kommunikations-
verket.

Kabinbesättningsintyg beviljas av Trans-
port- och kommunikationsverket eller en or-
ganisation som Transport- och kommunikat-
ionsverket har godkänt för uppgiften.

2 kap. 

Skötsel av myndighetsuppgifter

2 kap.

Skötsel av myndighetsuppgifter

1 §

Transport- och kommunikationsverkets in-
spektionsrätt

Trafiksäkerhetsverket har för fullgörandet 
av uppgifterna enligt denna lag och för tillsy-
nen över efterlevnaden av lagen och av 
Europeiska unionens förordningar rätt att få 
tillträde till lokaler och områden på driftsstäl-
let hos en tjänsteleverantör enligt denna lag, 
till trafikmedel och lokaler som an-vänds i 

1 §

Transport- och kommunikationsverkets in-
spektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har 
för fullgörandet av uppgifterna enligt denna 
lag och för tillsynen över efterlevnaden av 
lagen och av Europeiska unionens förord-
ningar rätt att få tillträde till lokaler och om-
råden på driftsstället hos en tjänsteleverantör 
enligt denna lag, till trafikmedel och lokaler 
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yrkesmässig trafik för att kunna genomföra 
kontroller. Rätten till tillträde gäller dock inte 
lokaler som används för permanent boende. 
Vid inspektionerna ska 39 § i förvaltnings-
lagen (434/2003) iakttas.
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket har rätt att i sin be-
sittning ta det material som ska kontrolleras 
eller en kopia av materialet för kontroll nå-
gon annanstans, om detta är nödvändigt för 
att reda ut de omständigheter som ska kon-
trolleras och om det är möjligt utan att orsaka 
oskäliga störningar. Materialet ska återställas 
omedelbart när det inte längre behövs.

Trafiksäkerhetsverket kan ta hjälp av utom-
stående experter om det behöv för att genom-
föra tillsynen. En utomstående expert ska 
vara insatt i det delområde tillsynen gäller. 
En utomstående expert får inte utföra in-
spektioner i utrymmen som används för bo-
ende av permanent natur. Ansvaret för tillsy-
nen kvarstår hos Trafiksäkerhetsverket. I ett 
avtal mellan Trafiksäkerhetsverket och ex-
perten ska det avtalas om uppgifternas inne-
håll och om andra omständigheter som är av 
betydelse med tanke på skötseln av uppgif-
ten. Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över den utomstående experten när han eller 
hon fullgör sin uppgift. Om inte experten vid 
skötseln av uppgiften följer avtalet mellan 
verket och experten och andra anvisningar 
som getts i samband med tillsynen eller i öv-
rigt försummar en ändamålsenlig skötsel av 
uppgifterna eller förfar lagstridigt, ska verket 
säga upp avtalet med experten.

En utomstående expert har rätt att av Tra-
fiksäkerhetsverket får en skälig ersättning för 
de uppgifter han eller hon utför.

som an-vänds i yrkesmässig trafik för att 
kunna genomföra kontroller. Rätten till till-
träde gäller dock inte lokaler som används 
för permanent boende. Vid inspektionerna 
ska 39 § i förvaltnings-lagen (434/2003) iakt-
tas.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att i sin besittning ta det material som ska 
kontrolleras eller en kopia av materialet för 
kontroll någon annanstans, om detta är nöd-
vändigt för att reda ut de omständigheter som 
ska kontrolleras och om det är möjligt utan 
att orsaka oskäliga störningar. Materialet ska 
återställas omedelbart när det inte längre be-
hövs.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ta hjälp av utomstående experter om det be-
höv för att genomföra tillsynen. En utomstå-
ende expert ska vara insatt i det delområde 
tillsynen gäller. En utomstående expert får 
inte utföra inspektioner i utrymmen som an-
vänds för boende av permanent natur. Ansva-
ret för tillsynen kvarstår hos Transport- och 
kommunikationsverket. I ett avtal mellan 
Transport- och kommunikationsverket och 
experten ska det avtalas om uppgifternas in-
nehåll och om andra omständigheter som är 
av betydelse med tanke på skötseln av upp-
giften. Transport- och kommunikationsverket
ska utöva tillsyn över den utomstående ex-
perten när han eller hon fullgör sin uppgift. 
Om inte experten vid skötseln av uppgiften 
följer avtalet mellan verket och experten och 
andra anvisningar som getts i samband med 
tillsynen eller i övrigt försummar en ända-
målsenlig skötsel av uppgifterna eller förfar 
lagstridigt, ska verket säga upp avtalet med 
experten.

En utomstående expert har rätt att av 
Transport- och kommunikationsverket får en 
skälig ersättning för de uppgifter han eller 
hon utför.

2 §

Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få in-
formation  

Kommunikationsministeriet, Trafiksäker-
hetsverket, konsumentombudsmannen och 
andra myndigheter som övervakar efterlev-

2 §

Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få in-
formation

Kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket, konsumentom-
budsmannen och andra myndigheter som 
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naden av bestämmelserna i denna lag har rätt 
att trots sekretessbestämmelserna få den in-
formation som är nödvändig för att utföra 
uppgifter enligt denna lag av tjänsteleveran-
törer och tillståndshavare och av andra aktö-
rer och personer vars rättigheter och skyldig-
heter regleras i denna lag.
— — — — — — — — — — — — — —

Dessutom har Trafiksäkerhetsverket trots 
sekretessbestämmelserna rätt att av myndig-
heter och av den som sköter en offentlig 
uppgift avgiftsfritt få den information som är 
nödvändig för verket för fullgörande av dess 
uppgifter enligt denna lag om dem som söker 
eller innehar tillstånd för verksamhetsutö-
vare, om trafikansvariga, om ett företags 
verkställande direktör, om ansvariga bolags-
män, om den som ansöker om eller innehar 
ett persontillstånd, om sådana organisations-
anknutna personer som avses i 2 § 2 punkten 
i lagen om Enheten för utredning av grå eko-
nomi och om en organisation enligt 1 punk-
ten i den paragrafen i vilken en organisat-
ionsanknuten person hös sökanden har eller 
har haft ställning av organisationsanknuten 
person. Trafiksäkerhetsverket har vidare trots 
sekretessbestämmelserna rätt att av myndig-
heter och av den som sköter en offentlig 
uppgift avgiftsfritt få motsvarande uppgifter 
om en registreringspliktig tjänsteleverantör 
som bedriver yrkesmässig godstransport en-
ligt II avd. 1 kap. 14 §, en utövare av spår-
bunden stadstrafik enligt II avd. 6 kap., en 
utövare av anmälningspliktig verksamhet en-
ligt II avd. 12 kap. 8 § och 13 kap. 6 § och 
om en anmälningspliktig tillhandahållare av 
en förmedlings- eller kombinationstjänst en-
ligt III avd. 5 kap. 1 §. Rätten att få informat-
ion gäller också brottsregistret och bötesre-
gistret. Uppgifterna lämnas ut via ett gräns-
snitt eller annars i elektronisk form.

Trafiksäkerhetsverket har dessutom rätt att 
av polisen få uppgifter som är nödvändiga för 
att bedöma om tillståndsvillkoren i anslut-
ning till säkerheten för dem som anlitar tjäns-
ter är uppfyllda eller för andra motsvarande 
övervakningsåtgärder som avses i denna lag.

övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i 
denna lag har rätt att trots sekretessbestäm-
melserna få den information som är nödvän-
dig för att utföra uppgifter enligt denna lag 
av tjänsteleverantörer och tillståndshavare 
och av andra aktörer och personer vars rät-
tigheter och skyldigheter regleras i denna lag.
— — — — — — — — — — — — — —

Dessutom har Transport- och kommunikat-
ionsverket trots sekretessbestämmelserna rätt 
att av myndigheter och av den som sköter en 
offentlig uppgift avgiftsfritt få den informat-
ion som är nödvändig för verket för fullgö-
rande av dess uppgifter enligt denna lag om 
dem som söker eller innehar tillstånd för 
verksamhetsutövare, om trafikansvariga, om 
ett företags verkställande direktör, om ansva-
riga bolagsmän, om den som ansöker om el-
ler innehar ett persontillstånd, om sådana or-
ganisationsanknutna personer som avses i 2 § 
2 punkten i lagen om Enheten för utredning 
av grå ekonomi och om en organisation en-
ligt 1 punkten i den paragrafen i vilken en 
organisationsanknuten person hös sökanden 
har eller har haft ställning av organisations-
anknuten person. Transport- och kommuni-
kationsverket har vidare trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av myndigheter och av 
den som sköter en offentlig uppgift avgifts-
fritt få motsvarande uppgifter om en registre-
ringspliktig tjänsteleverantör som bedriver 
yrkesmässig godstransport enligt II avd. 1 
kap. 14 §, en utövare av spårbunden stadstra-
fik enligt II avd. 6 kap., en utövare av anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt II avd. 12 kap. 
8 § och 13 kap. 6 § och om en anmälnings-
pliktig tillhandahållare av en förmedlings- el-
ler kombinationstjänst enligt III avd. 5 kap. 1 
§. Rätten att få information gäller också 
brottsregistret och bötesregistret. Uppgifterna 
lämnas ut via ett gränssnitt eller annars i 
elektronisk form.

Transport- och kommunikationsverket har 
dessutom rätt att av polisen få uppgifter som 
är nödvändiga för att bedöma om tillstånds-
villkoren i anslutning till säkerheten för dem 
som anlitar tjänster är uppfyllda eller för 
andra motsvarande övervakningsåtgärder 
som avses i denna lag.

3 § 3 §
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Rätt att bestämma om prov eller andra 
undersökningar 

Om Trafiksäkerhetsverket har särskilda 
skäl att misstänka att innehavaren av ett per-
sontillstånd inte uppfyller kraven för att få 
och hålla i kraft tillståndet i fråga om kun-
skaper, skicklighet eller hälsotillstånd, kan 
verket förutsätta att innehavaren genom ett 
prov, en läkarundersökning eller någon an-
nan undersökning visar att han eller hon fort-
farande uppfyller kraven och inom utsatt tid 
lämnar in ett intyg eller en annan utredning 
över ett sådant prov, en sådan läkarundersök-
ning eller en sådan annan undersökning till 
Trafiksäkerhetsverket.  

Den som söker eller innehar ett persontill-
stånd ska informera Trafiksäkerhetsverket
om sådana omständigheter som kommit till 
hans eller hennes kännedom som inverkar på 
hans eller hennes behörighet. Om omstän-
digheter som inverkar på en tillståndsinneha-
vares behörighet påverkar dennes förutsätt-
ningar att sköta uppgifter enligt detta kapitel, 
ska innehavaren underrätta sin arbetsgivare 
om ändringarna i behörigheten. Den som sö-
ker ett persontillstånd är skyldig att infor-
mera en järnvägsläkare som avses i IV avd. 3 
kap. 1 §, en järnvägspsykolog som avses i 2 § 
i det kapitlet, en sjömansläkare som avses i 3 
§ i det kapitlet, en flygläkare som avses i 4 § 
i det kapitlet, en företagsläkare eller Trafik-
säkerhetsverket om sådana omständigheter 
som kommit till sökandens kännedom som 
inverkar på sökandens behörighet, i enlighet 
med hurdan bedömning av en läkare eller 
psykolog behörigheten i fråga förutsätter.
— — — — — — — — — — — — — —

Rätt att bestämma om prov eller andra 
undersökningar

Om Transport- och kommunikationsverket
har särskilda skäl att misstänka att innehava-
ren av ett persontillstånd inte uppfyller kra-
ven för att få och hålla i kraft tillståndet i 
fråga om kunskaper, skicklighet eller hälso-
tillstånd, kan verket förutsätta att innehava-
ren genom ett prov, en läkarundersökning el-
ler någon annan undersökning visar att han 
eller hon fortfarande uppfyller kraven och 
inom utsatt tid lämnar in ett intyg eller en an-
nan utredning över ett sådant prov, en sådan 
läkarundersökning eller en sådan annan 
undersökning till Transport- och kommuni-
kationsverket.

Den som söker eller innehar ett persontill-
stånd ska informera Transport- och kommu-
nikationsverket om sådana omständigheter 
som kommit till hans eller hennes kännedom 
som inverkar på hans eller hennes behörig-
het. Om omständigheter som inverkar på en 
tillståndsinnehavares behörighet påverkar 
dennes förutsättningar att sköta uppgifter en-
ligt detta kapitel, ska innehavaren underrätta 
sin arbetsgivare om ändringarna i behörig-
heten. Den som söker ett persontillstånd är 
skyldig att informera en järnvägsläkare som 
avses i IV avd. 3 kap. 1 §, en järnvägspsyko-
log som avses i 2 § i det kapitlet, en sjö-
mansläkare som avses i 3 § i det kapitlet, en 
flygläkare som avses i 4 § i det kapitlet, en 
företagsläkare eller Transport- och kommu-
nikationsverket om sådana omständigheter 
som kommit till sökandens kännedom som 
inverkar på sökandens behörighet, i enlighet 
med hurdan bedömning av en läkare eller 
psykolog behörigheten i fråga förutsätter.
— — — — — — — — — — — — — —

3 a §

Persontillstånd som förkommer eller förstörs 

Ett körtillstånd för taxiförare enligt II avd. 
3 kap. 1 §, ett yrkeskompetensbevis och en 
anteckning enligt 13 § i det kapitlet samt ett 
förarbevis enligt II avd. 7 kap. 3 § utfärdas i 
ett originalexemplar. Trafiksäkerhetsverket

3 a §

Persontillstånd som förkommer eller förstörs

Ett körtillstånd för taxiförare enligt II avd. 
3 kap. 1 §, ett yrkeskompetensbevis och en 
anteckning enligt 13 § i det kapitlet samt ett 
förarbevis enligt II avd. 7 kap. 3 § utfärdas i 
ett originalexemplar. Transport- och kommu-
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kan ge ett dubblettexemplar av ett sådant do-
kument om dess innehavare har anmält att 
dokumentet förkommit, stulits eller förstörts 
och begär ett dubblettexemplar

Om ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat 
behörighetsbrev, certifikat över specialbehö-
righet eller kompetensbevis enligt II avd. 10 
kap. 3 § eller en persontillståndshandling för 
luftfart enligt II avd. 13 kap. 1 § förkommer, 
stjäls eller förstörs, ersätter Transport- och 
kommunikationsverket den med ett nytt do-
kument som motsvarar originaldokumentet.
  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur det ska meddelas att per-
sontillstånd har förkommit, stulits eller för-
störts och om makulering av ursprungliga 
dokument.  

nikationsverket kan ge ett dubblettexemplar 
av ett sådant dokument om dess innehavare 
har anmält att dokumentet förkommit, stulits 
eller förstörts och begär ett dubblettexemplar.

Om ett av Transport- och kommunikations-
verket utfärdat behörighetsbrev, certifikat 
över specialbehörighet eller kompetensbevis 
enligt II avd. 10 kap. 3 § eller en persontill-
ståndshandling för luftfart enligt II avd. 13 
kap. 1 § förkommer, stjäls eller förstörs, er-
sätter Transport- och kommunikationsverket
den med ett nytt dokument som motsvarar 
originaldokumentet.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur det ska 
meddelas att persontillstånd har förkommit, 
stulits eller förstörts och om makulering av 
ursprungliga dokument.

4 §

Skötsel av vissa andra myndigheters uppgif-
ter

— — — — — — — — — — — — — —
Polisen ska trots sekretessbestämmelserna 

utan dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket om sådana omständigheter i dess vetskap 
som kan leda till att tillstånd enligt II avd. 1 
kap. återkallas eller att en anmärkning eller 
en varning ges.

4 §

Skötsel av vissa andra myndigheters uppgif-
ter

— — — — — — — — — — — — — —
Polisen ska trots sekretessbestämmelserna 

utan dröjsmål underrätta Transport- och 
kommunikationsverket om sådana omstän-
digheter i dess vetskap som kan leda till att 
tillstånd enligt II avd. 1 kap. återkallas eller 
att en anmärkning eller en varning ges.

5 §

Rätt att få handräckning

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få 
handräckning av polisen, gränsbevaknings-
väsendet, Tullen, arbetarskyddsförvaltningen 
och Skatteförvaltningen för fullgörande av de 
uppgifter verket har enligt denna lag.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Rätt att få handräckning

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få handräckning av polisen, gränsbe-
vakningsväsendet, Tullen, arbetarskyddsför-
valtningen och Skatteförvaltningen för full-
görande av de uppgifter verket har enligt 
denna lag.
— — — — — — — — — — — — — —

3 kap. 3 kap.
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Trafikläkarsystemet Trafikläkarsystemet

1 §

Godkännande av järnvägsläkare  

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan för högst fem år en järnvägsläkare för att 
utföra läkarundersökningar och bedöma tra-
fikdugligheten för förare, om 

1) sökanden är legitimerad läkare enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården (559/1994) och har beviljats 
för uppgiften lämpliga specialistläkarrättig-
heter, 

2) sökanden känner till innehållet i förarens 
uppgifter, arbetsmiljön och de trafiksäker-
hetsrisker som har samband med uppgiften 
samt de hälsokrav som gäller förare.  

Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkän-
nandet för en järnvägsläkare som uppfyller 
behörighetskraven enligt 1 mom. och har 
upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om behörighetskrav för järnvägs-
läkare och om upprätthållande av kompeten-
sen.

1 §

Godkännande av järnvägsläkare 

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan för högst fem år en järn-
vägsläkare för att utföra läkarundersökningar 
och bedöma trafikdugligheten för förare, om

1) sökanden är legitimerad läkare enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården (559/1994) och har beviljats 
för uppgiften lämpliga specialistläkarrättig-
heter,

2) sökanden känner till innehållet i förarens 
uppgifter, arbetsmiljön och de trafiksäker-
hetsrisker som har samband med uppgiften 
samt de hälsokrav som gäller förare.

Transport- och kommunikationsverket kan 
förnya godkännandet för en järnvägsläkare 
som uppfyller behörighetskraven enligt 1 
mom. och har upprätthållit sin kompetens på 
behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om behörig-
hetskrav för järnvägsläkare och om upprätt-
hållande av kompetensen.

2 §

Godkännande av järnvägspsykologer  

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan för högst fem år en järnvägspsykolog för 
att utföra psykologiska personbedömningar 
för förare, om  

1) sökanden är legitimerad psykolog enligt 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården, 

2) sökanden har tillräcklig kännedom om 
arbets- och organisationspsykologi och psy-
kologiska personbedömningar,  

3) sökanden är förtrogen med bedömning 
av de psykiska egenskaper som krävs i upp-

2 §

Godkännande av järnvägspsykologer

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan för högst fem år en järn-
vägspsykolog för att utföra psykologiska per-
sonbedömningar för förare, om

1) sökanden är legitimerad psykolog enligt 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården,

2) sökanden har tillräcklig kännedom om 
arbets- och organisationspsykologi och psy-
kologiska personbedömningar,

3) sökanden är förtrogen med bedömning 
av de psykiska egenskaper som krävs i upp-
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giften som förare och har praktisk erfarenhet 
av att bedöma psykiska egenskaper, 

4) sökanden känner till innehållet i förarens 
uppgifter, samt med arbetsmiljön och de tra-
fiksäkerhetsrisker som har samband med 
uppgifter de psykiska krav som gäller förare.  

Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkän-
nandet för en järnvägspsykolog som uppfyll-
ler behörighetskraven enligt 1 mom. och har 
upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
bestämmelser om behörighetskrav för järn-
vägspsykologer och om upprätthållande av 
kompetensen.

giften som förare och har praktisk erfarenhet 
av att bedöma psykiska egenskaper,

4) sökanden känner till innehållet i förarens 
uppgifter, samt arbetsmiljön och de trafiksä-
kerhetsrisker som har samband med uppgifter 
de psykiska krav som gäller förare.

Transport- och kommunikationsverket kan 
förnya godkännandet för en järnvägspsyko-
log som uppfyller behörighetskraven enligt 1 
mom. och har upprätthållit sin kompetens på 
behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om behörig-
hetskrav för järnvägspsykologer och om upp-
rätthållande av kompetensen.

3 §  

Godkännande av sjömansläkare 

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansö-
kan för högst fem år en sjömansläkare för att 
utföra läkarundersökningar och bedöma tra-
fikdugligheten för fartygspersonal, om 

1) sökanden är legitimerad läkare enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården och har beviljats för uppgif-
ten lämpliga specialistläkarrättigheter, 

2) sökanden i Finland har genomgått en ut-
bildning i arbetsförhållandena och hälsokra-
ven inom sjöfartssektorn.  

Trafiksäkerhetsverket kan förnya godkän-
nandet för en sjömansläkare som uppfyller 
behörighetskraven enligt 1 mom. och har 
upprätthållit sin kompetens på behörigt sätt.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
bestämmelser om behörighetskrav för sjö-
mansläkare och om upprätthållande av kom-
petensen samt om blankettmodeller för läkar-
intyg för fartygspersonal.  

3 §

Godkännande av sjömansläkare

Transport- och kommunikationsverket god-
känner på ansökan för högst fem år en sjö-
mansläkare för att utföra läkarundersökning-
ar och bedöma trafikdugligheten för fartygs-
personal, om

1) sökanden är legitimerad läkare enligt la-
gen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården och har beviljats för uppgif-
ten lämpliga specialistläkarrättigheter,

2) sökanden i Finland har genomgått en ut-
bildning i arbetsförhållandena och hälsokra-
ven inom sjöfartssektorn.

Transport- och kommunikationsverket kan 
förnya godkännandet för en sjömansläkare 
som uppfyller behörighetskraven enligt 1 
mom. och har upprätthållit sin kompetens på 
behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om behörig-
hetskrav för sjömansläkare och om upprätt-
hållande av kompetensen samt om blankett-
modeller för läkarintyg för fartygspersonal.

4 §

Godkännande av flygläkare och flygmedi-
cinska centrum 

Trafiksäkerhetsverket godkänner flygläkare 
och flygmedicinska centrum med iakttagande
av förordningen om flygande personal.

4 §

Godkännande av flygläkare och flygmedi-
cinska centrum

Transport- och kommunikationsverket god-
känner flygläkare och flygmedicinska cent-
rum med iakttagande av förordningen om 
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flygande personal.

5§

Meddelanden om hälsotillstånd och psykolo-
gisk lämplighet  

En läkare eller ett flygmedicinskt centrum 
som avses i 1, 3 och 4 § som utfört en under-
sökning av en person som söker eller innehar 
ett persontillstånd samt en psykolog som av-
ses i 2 § som har utfört en personbedömning 
ska trots sekretessbestämmelserna på begäran 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana 
omständigheter som kan inverka på beviljan-
det eller ikrafthållandet  för tillståndet.

De som avses i 1 mom. ska trots sekretess-
bestämmelserna och även utan en begäran 
underrätta Trafiksäkerhetsverket vid miss-
tanke om att den som söker eller innehar ett 
tillstånd inte uppfyller de medicinska förut-
sättningarna för tillståndet.

Också en sådan yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården som avses i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att underrätta Trafiksäkerhetsverket vid 
misstanke om att den som söker eller innehar 
ett persontillstånd inte uppfyller de medi-
cinska förutsättningarna . Han eller hon ska
utan obefogat dröjsmål underrätta Trafiksä-
kerhetsverket vid misstanke om att den be-
rörda personens hälsotillstånd utgör en ome-
delbar fara för trafiksäkerheten.

Innan anmälan görs ska den som söker eller 
innehar tillståndet informeras om rätten att 
göra anmälan och om hälsotillståndets inver-
kan på hans eller hennes funktionsförmåga.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Meddelanden om hälsotillstånd och psykolo-
gisk lämplighet 

En läkare eller ett flygmedicinskt centrum 
som avses i 1, 3 och 4 § som utfört en under-
sökning av en person som söker eller innehar 
ett persontillstånd samt en psykolog som av-
ses i 2 § som har utfört en personbedömning 
ska trots sekretessbestämmelserna på begäran 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket om sådana omständigheter som kan 
inverka på beviljandet eller ikrafthållandet  
för tillståndet.

De som avses i 1 mom. ska trots sekretess-
bestämmelserna och även utan en begäran 
underrätta Transport- och kommunikations-
verket vid misstanke om att den som söker 
eller innehar ett tillstånd inte uppfyller de 
medicinska förutsättningarna för tillståndet.

Också en sådan yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården som avses i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att underrätta Transport- och kommuni-
kationsverket vid misstanke om att den som 
söker eller innehar ett persontillstånd inte 
uppfyller de medicinska förutsättningarna . 
Han eller hon ska utan obefogat dröjsmål un-
derrätta Transport- och kommunikationsver-
ket vid misstanke om att den berörda perso-
nens hälsotillstånd utgör en omedelbar fara 
för trafiksäkerheten.

Innan anmälan görs ska den som söker eller 
innehar tillståndet informeras om rätten att 
göra anmälan och om hälsotillståndets inver-
kan på hans eller hennes funktionsförmåga.
— — — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Överföring av offentliga förvaltningsupp-
gifter till andra aktörer

4 kap.

Överföring av offentliga förvaltningsupp-
gifter till andra aktörer

1 §

Överföring av uppgifter 

1 §

Överföring av uppgifter
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Trafiksäkerhetsverket får i egenskap av till-
stånds-, register- och tillsynsmyndighet för 
transportsektorn överföra assisterande upp-
gifter som stöder verkets egen verksamhet el-
ler andra sådana förvaltningsuppgifter som 
anges särskilt nedan till en privat eller offent-
lig tjänsteleverantör.

Uppgifterna får kombineras med andra 
tjänster som Trafiksäkerhetsverket upphand-
lar.  
— — — — — — — — — — — — — —   

Transport- och kommunikationsverket får i 
egenskap av tillstånds-, register- och till-
synsmyndighet för transportsektorn överföra 
assisterande uppgifter som stöder verkets 
egen verksamhet eller andra sådana förvalt-
ningsuppgifter som anges särskilt nedan till 
en privat eller offentlig tjänsteleverantör.

Uppgifterna får kombineras med andra 
tjänster som Transport- och kommunikat-
ionsverket upphandlar.
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Allmänna bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket för en förteckning 

över sådana tjänsteleverantörer som avses i 
detta kapitel. 
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Allmänna bestämmelser

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket för 

en förteckning över sådana tjänsteleverantö-
rer som avses i detta kapitel.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Uppgifter som gäller tillstånds- och register-
verksamhet 

Trafiksäkerhetsverket kan överföra följande 
assisterande uppgifter som gäller tillstånds-
och registerverksamhet: 

1) mottagande av ansökningshandlingar 
och registeranmälningar, 

2) införande av uppgifter i register,  
3) sändande av dokument för digitalisering 

och arkivering till Trafiksäkerhetsverket, 

4) produktion av intyg, dokument och iden-
tifieringstecken och utlämnande av dem till 
kunder samt mottagande av kort och tillstånd 
som returneras, 

5) uttag av avgifter i anslutning till uppgif-
terna och förmedling av dem till Trafiksäker-
hetsverket,  

6) rådgivning och förmedling av informat-
ion i samband med ansökningsförfaranden 
och registerföring, 

7) andra motsvarande tekniska uppgifter. 
En tjänsteleverantör får inte bedöma förut-

sättningarna för registrering eller tillstånd el-
ler slutligt avföra ett trafikmedel ur ett regis-
ter, utan sådana ansökningar och registeran-

3 §

Uppgifter som gäller tillstånds- och register-
verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan 
överföra följande assisterande uppgifter som 
gäller tillstånds- och registerverksamhet:

1) mottagande av ansökningshandlingar 
och registeranmälningar,

2) införande av uppgifter i register,
3) sändande av dokument för digitalisering 

och arkivering till Transport- och kommuni-
kationsverket,

4) produktion av intyg, dokument och iden-
tifieringstecken och utlämnande av dem till 
kunder samt mottagande av kort och tillstånd 
som returneras,

5) uttag av avgifter i anslutning till uppgif-
terna och förmedling av dem till Transport-
och kommunikationsverket,

6) rådgivning och förmedling av informat-
ion i samband med ansökningsförfaranden 
och registerföring,

7) andra motsvarande tekniska uppgifter.
En tjänsteleverantör får inte bedöma förut-

sättningarna för registrering eller tillstånd el-
ler slutligt avföra ett trafikmedel ur ett regis-
ter, utan sådana ansökningar och registeran-
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mälningar ska överföras för att avgöras av 
Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket
får såsom en assisterande uppgift i samband 
med konstaterande av yrkeskompetens över-
föra examination och övervakning av prov 
för bedömning av yrkeskompetens samt ut-
färdande av betyg.

Trafiksäkerhetsverket får överföra sådant 
beviljande av förar- och företagskort enligt 
färdskrivarförordningen som ska anses ha ka-
raktär av distribution.  

Trafiksäkerhetsverket får överföra följande 
uppgifter som har samband med konstate-
rande av behörighet inom luftfarten och som 
avses i II avd. 13 kap. 2 §:  

1) examination och godkännande av språk-
prov, 

2) bedömning och godkännande av kon-
trollflygares kompetens.

mälningar ska överföras för att avgöras av 
Transport- och kommunikationsverket. 
Transport- och kommunikationsverket får 
såsom en assisterande uppgift i samband med 
konstaterande av yrkeskompetens överföra 
examination och övervakning av prov för be-
dömning av yrkeskompetens samt utfärdande 
av betyg.

Transport- och kommunikationsverket får 
överföra sådant beviljande av förar- och före-
tagskort enligt färdskrivarförordningen som 
ska anses ha karaktär av distribution.

Transport- och kommunikationsverket får 
överföra följande uppgifter som har samband 
med konstaterande av behörighet inom luft-
farten och som avses i II avd. 13 kap. 2 §:

1) examination och godkännande av språk-
prov,

2) bedömning och godkännande av kon-
trollflygares kompetens.

5 § 

Avtal med tjänsteleverantörer 

Utöver vad som föreskrivs i artikel 28.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
nedan Europeiska unionens allmänna data-
skyddsförordning, ska det i ett avtal med en 
tjänsteleverantör åtminstone avtalas om  
— — — — — — — — — — — — — —

9) den ersättning Trafiksäkerhetsverket ska 
betala till tjänsteleverantören.

Trafiksäkerhetsverket får säga upp eller 
häva avtalet om tjänsteleverantören inte 
längre uppfyller de allmänna kraven för det 
eller om tjänsteleverantören väsentligt åsido-
sätter fullgörandet av de uppgifter man 
kommit överens om i avtalet eller annars bry-
ter mot avtalet eller väsentligen eller uppre-
pade gånger handlar lagstridigt. 

Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål 
meddela Trafiksäkerhetsverket om sådana 
ändringar i sin verksamhet som kan inverka 
väsentligt på skötseln av de uppgifter som 
anförtrotts tjänsteleverantören.

5 §

Avtal med tjänsteleverantörer

Utöver vad som föreskrivs i artikel 28.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
nedan Europeiska unionens allmänna data-
skyddsförordning, ska det i ett avtal med en 
tjänsteleverantör åtminstone avtalas om
— — — — — — — — — — — — — —

7) den ersättning Transport- och kommuni-
kationsverket ska betala till tjänsteleverantö-
ren.

Transport- och kommunikationsverket får 
säga upp eller häva avtalet om tjänsteleveran-
tören inte längre uppfyller de allmänna kra-
ven för det eller om tjänsteleverantören vä-
sentligt åsidosätter fullgörandet av de uppgif-
ter man kommit överens om i avtalet eller 
annars bryter mot avtalet eller väsentligen el-
ler upprepade gånger handlar lagstridigt.

Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål 
meddela Transport- och kommunikationsver-
ket om sådana ändringar i sin verksamhet 
som kan inverka väsentligt på skötseln av de 
uppgifter som anförtrotts tjänsteleverantören.
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6 § 

Andra uppgifter som får överföras 

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel 
får Trafiksäkerhetsverket överföra uppgifter 
som gäller första certifiering av eller fortlö-
pande tillsyn över personer eller organisat-
ioner till behöriga organ, med iakttagande av 
vad som föreskrivs i EASA-förordningen och 
i förordningar som kommissionen antagit 
med stöd av den.

6 §

Andra uppgifter som får överföras

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel 
får Transport- och kommunikationsverket
överföra uppgifter som gäller första certifie-
ring av eller fortlöpande tillsyn över personer 
eller organisationer till behöriga organ, med 
iakttagande av vad som föreskrivs i EASA-
förordningen och i förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den.

7 §

Tillsyn 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
tjänsteleverantörernas verksamhet. Verket 
har rätt att för tillsynsändamål företa inspekt-
ioner i en tjänsteleverantörs lokaler och att 
trots sekretessbestämmelserna få information 
om dokument som har samband med tjänste-
uppgiften. Tillsynen får inte om-fatta utrym-
men som används för boende av permanent 
natur. Vid inspektion av lokaler iakttas 39 § i 
förvaltningslagen.

7 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utö-
var tillsyn över tjänsteleverantörernas verk-
samhet. Verket har rätt att för tillsynsända-
mål företa inspektioner i en tjänsteleverantörs 
lokaler och att trots sekretessbestämmelserna 
få information om dokument som har sam-
band med tjänsteuppgiften. Tillsynen får inte 
om-fatta utrymmen som används för boende 
av permanent natur. Vid inspektion av loka-
ler iakttas 39 § i förvaltningslagen.

AVDELNING V

TRAFIK- OCH TRANSPORTREGIST-
RET

AVDELNING V

DATALAGER INOM TRAFIK OCH 
TRANSPORT

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 kap.

Trafik- och transportregistret

1 §

Registrets innehåll och syfte

Trafiksäkerhetsverket för ett elektroniskt 
trafik- och transportregister som innehåller 

1 §

Registrets innehåll och syfte

Transport- och kommunikationsverket för 
ett elektroniskt trafik- och transportregister 
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uppgifter om
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket får utnyttja uppgif-
terna i registret då det fullgör sina lagstad-
gade uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

som innehåller uppgifter om
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
utnyttja uppgifterna i registret då det fullgör 
sina lagstadgade uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Trafiksäkerhetsverkets rätt till information 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Trafiksäkerhetsverket rätt att få 
sådana uppgifter som är nödvändiga för att 
fullgöra dess uppgifter som registeransvarig 
av dem som söker eller innehar tillstånd en-
ligt. 1 § 1 och 3 punkten, av dem som bedri-
ver anmälningspliktig verksamhet samt av 
dem som äger, innehar eller använder trafik-
medel. 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Trafiksäkerhetsverket rätt att få 
sådana uppgifter som är nödvändiga för att 
fullgöra dess uppgifter som registeransvarig 
av
— — — — — — — — — — — — — —

6) dem som utför registreringsuppgifter, 
bedriver besiktningsverksamhet, beviljar en-
skilda godkännanden samt andra som slutit 
avtal med Trafiksäkerhetsverket,  

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som föreskrivs i IV avd. 2 kap. 2 
§ 3 mom. har Trafiksäkerhetsverket rätt att av 
andra myndigheter och av dem som sköter 
lagstadgade uppgifter få sådana uppgifter 
som är nödvändiga för att fullgöra dess upp-
gifter som är nödvändiga för fullgörande av 
verkets uppgifter som registeransvarig enligt 
den nationella lagstiftningen och EU:s lag-
stiftning. Den ovannämnda rätten att få in-
formation gäller också brottsregistret och bö-
tesregistret. 
— — — — — — — — — — — — — —

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få sådan 
information som avses i 1—4 mom. trots 
sekretessbestämmelserna. Uppgifterna ska 
lämnas ut avgiftsfritt med hjälp av ett gräns-
snitt eller annars i elektronisk form enligt vad 

2 §

Transport- och kommunikationsverkets rätt 
till information

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Transport- och kommunikat-
ionsverket rätt att få sådana uppgifter som är 
nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter 
som registeransvarig av dem som söker eller 
innehar tillstånd enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 
punkten, av dem som bedriver anmälnings-
pliktig verksamhet samt av dem som äger, 
innehar eller använder trafikmedel.

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Transport- och kommunikat-
ionsverket rätt att få sådana uppgifter som är 
nödvändiga för att fullgöra dess uppgifter 
som registeransvarig av
— — — — — — — — — — — — — —

6) dem som utför registreringsuppgifter, 
bedriver besiktningsverksamhet, beviljar en-
skilda godkännanden samt andra som slutit 
avtal med Transport- och kommunikations-
verket,
— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som föreskrivs i IV avd. 2 kap. 2 
§ 3 mom. har Transport- och kommunikat-
ionsverket rätt att av andra myndigheter och 
av dem som sköter lagstadgade uppgifter få 
sådana uppgifter som är nödvändiga för att 
fullgöra dess uppgifter som är nödvändiga 
för fullgörande av verkets uppgifter som re-
gisteransvarig enligt den nationella lagstift-
ningen och EU:s lagstiftning. Den ovan-
nämnda rätten att få information gäller också 
brottsregistret och bötesregistret.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få sådan information som avses i 1—4 
mom. trots sekretessbestämmelserna. Uppgif-
terna ska lämnas ut avgiftsfritt via ett gräns-
snitt eller annars i elektronisk form enligt vad 
som avtalas med Transport- och kommuni-
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som avtalas med Trafiksäkerhetsverket. Upp-
gifterna ska sändas utan ogrundat dröjsmål.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om sändandet av uppgifter.

kationsverket. Uppgifterna ska sändas utan 
ogrundat dröjsmål.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om sändandet 
av uppgifter.

3 §

Ändringar i registeruppgifterna 

De som avses i 2 § 1 och 2 mom. ska utan 
dröjsmål göra anmälan till Trafiksäkerhets-
verket om förändringar i de uppgifter som in-
förts i registret samt om upphörande av verk-
samheten, om det inte med stöd av en be-
stämmelse i någon annan lag har föreskrivits 
om skyldighet att göra anmälan om saken. 
Trafiksäkerhetsverket ska ordna möjlighet att 
sända uppgifterna via ett gränssnitt eller an-
nars elektroniskt. 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på eget 
initiativ föra in uppgifter som saknas i regist-
ret samt att rätta felaktiga uppgifter. Om felet 
beror på en åtgärd hos den anmälningsskyl-
dige, har Trafiksäkerhetsverket rätt att ta ut 
kostnaderna för att korrigera felet hos den 
anmälningsskyldige.  

3 §

Ändringar i registeruppgifterna

De som avses i 2 § 1 och 2 mom. ska utan 
dröjsmål göra anmälan till Transport- och 
kommunikationsverket om förändringar i de 
uppgifter som införts i registret samt om 
upphörande av verksamheten, om det inte 
med stöd av en bestämmelse i någon annan 
lag har föreskrivits om skyldighet att göra 
anmälan om saken. Transport- och kommu-
nikationsverket ska ordna möjlighet att sända 
uppgifterna via ett gränssnitt eller annars 
elektroniskt.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att på eget initiativ föra in uppgifter som 
saknas i registret samt att rätta felaktiga upp-
gifter. Om felet beror på en åtgärd hos den 
anmälningsskyldige, har Transport- och 
kommunikationsverket rätt att ta ut kostna-
derna för att korrigera felet hos den anmäl-
ningsskyldige.

2 kap.

Uppgifter i registret

2 kap.

Uppgifter i registret

1 §

Allmänna uppgifter som förs in i registret 

I fråga om fysiska personer får i registret 
föras in uppgift om  
— — — — — — — — — — — — — —

I registret får sådana uppgifter om be-
gångna brott och straff för dem, om körför-
bud och andra motsvarande påföljder och om 
påföljder som Trafiksäkerhetsverket påfört på 
grund av sin tillsynsuppgift föras in som är 
nödvändiga för fullgörandet av Trafiksäker-
hetsverkets lagstadgade uppgifter samt andra 
uppgifter som behövs för tillsynsuppgiften.

1 §

Allmänna uppgifter som förs in i registret

I fråga om fysiska personer får i registret 
föras in uppgift om
— — — — — — — — — — — — — —

I registret får sådana uppgifter om be-
gångna brott och straff för dem, om körför-
bud och andra motsvarande påföljder och om 
påföljder som Transport- och kommunikat-
ionsverket påfört på grund av sin tillsynsupp-
gift föras in som är nödvändiga för fullgö-
randet av Transport- och kommunikations-
verkets lagstadgade uppgifter samt andra 
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— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får föra in de uppgif-

ter i registret som verket fått del av med stöd 
av sin rätt till information enligt 1 kap. 2 §.  

uppgifter som behövs för tillsynsuppgiften.
— — — — — — — — — — — — — —

Transport- och kommunikationsverket får 
föra in de uppgifter i registret som verket fått 
del av med stöd av sin rätt till information 
enligt 1 kap. 2 §.

3 §

Uppgifter om trafikmedel

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om tekniska uppgifter som ska 
föras in i fråga om trafikmedel.

3 §

Uppgifter om trafikmedel

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 

meddela närmare föreskrifter om tekniska
uppgifter som ska föras in i fråga om trafik-
medel.

5 §

Förbud mot att ändra registeruppgifter som 
gäller trafikmedel 

Trafiksäkerhetsverket får för viss tid för-
bjuda att ett trafikmedels registeruppgifter 
ändras och göra en anteckning om detta i re-
gistret, om verket får kännedom om en up-
penbar oklarhet i fråga om äganderätten till 
trafikmedlet eller i fråga om dess identifie-
ringsuppgifter.  

5 §

Förbud mot att ändra registeruppgifter som 
gäller trafikmedel

Transport- och kommunikationsverket får 
för viss tid förbjuda att ett trafikmedels regis-
teruppgifter ändras och göra en anteckning 
om detta i registret, om verket får kännedom 
om en uppenbar oklarhet i fråga om ägande-
rätten till trafikmedlet eller i fråga om dess 
identifieringsuppgifter.

6 §

Förvaring och radering av uppgifter 

Om inte något annat följer av internation-
ella förpliktelser eller av lag, ska uppgifter 
som förts in i registret raderas enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — —

9) ett verksamhetsförbud som meddelats 
den registrerade eller en uppgift om någon 
annan administrativ åtgärd som Trafiksäker-
hetsverket eller polisen vidtagit, tio år efter 
att beslutet vunnit laga kraft,
— — — — — — — — — — — — — —
(nytt mom.)

6 §

Förvaring och radering av uppgifter

Om inte något annat följer av internation-
ella förpliktelser eller av lag, ska uppgifter 
som förts in i registret raderas enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — —

9) ett verksamhetsförbud som meddelats 
den registrerade eller en uppgift om någon 
annan administrativ åtgärd som Transport-
och kommunikationsverket eller polisen vid-
tagit, tio år efter att beslutet har vunnit laga 
kraft,
— — — — — — — — — — — — — —

Trots vad som ovan i denna paragraf före-
skrivs om avförande av uppgifter får en upp-
gift i enskilda fall av särskild orsak lämnas 
kvar i registret för så lång tid den är nöd-
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vändig för skötseln av den registeransvariges 
uppgifter. Transport- och kommunikations-
verket ska när det förlänger förvaringstiden 
fastställa orsaken till förvaringen och förva-
ringstidens maximilängd.

3 kap. 

Utlämnande av uppgifter  

3 kap.

Utlämnande av uppgifter ur registret

1 §

Allmänna förutsättningar för utlämnande av 
uppgifter 

Trafiksäkerhetsverket beslutar om utläm-
nande av uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Allmänna förutsättningar för utlämnande av 
uppgifter

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar om utlämnande av uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett 
öppet gränssnitt 

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket ska se till att de upp-

gifter som avses i 1 mom. är uppdaterade och 
tillgängliga i sådan maskinläsbar form att de 
är lätta att bearbeta via en anslutning som 
skapas i datasystemet, så att de kan användas 
fritt.  

2 §

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett 
öppet gränssnitt

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket ska 

se till att de uppgifter som avses i 1 mom. är 
uppdaterade och tillgängliga i sådan maskin-
läsbar form att de är lätta att bearbeta via en 
anslutning som skapas i datasystemet, så att 
de kan användas fritt.

4 §

Utlämnande av offentliga uppgifter för än-
damål som har samband med transporter  

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag får Trafiksäkerhetsverket lämna ut 
sådana uppgifter som får lämnas ut enligt 3 § 
1 mom. för ändamål som har samband med 
transporter enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — —

Uppgifter som lämnas ut får endast använ-
das för det ändamål för vilket de lämnats ut. 
Uppgifter får överlåtas vidare eller i övrigt 
lämnas ut till utomstående endast om det fö-
reskrivs om detta i lag, om överlåtelsen base-
rar sig på en förpliktelse i ett internationellt 
fördrag som är bindande för Finland eller på 
Europeiska unionens lagstiftning eller om 

4 §

Utlämnande av offentliga uppgifter för än-
damål som har samband med transporter 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag får Transport- och kommunikat-
ionsverket lämna ut sådana uppgifter som får 
lämnas ut enligt 3 § 1 mom. för ändamål som 
har samband med transporter enligt följande:
— — — — — — — — — — — — — —

Uppgifter som lämnas ut får endast använ-
das för det ändamål för vilket de lämnats ut. 
Uppgifter får överlåtas vidare eller i övrigt 
lämnas ut till utomstående endast om det fö-
reskrivs om detta i lag, om överlåtelsen base-
rar sig på en förpliktelse i ett internationellt 
fördrag som är bindande för Finland eller på 
Europeiska unionens lagstiftning eller om 

RP 61/2018 rd



1380

Trafiksäkerhetsverket har gett tillstånd till 
det.

Transport- och kommunikationsverket har 
gett tillstånd till det.

5 §

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och 
innovationsverksamhet 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag får Trafiksäkerhetsverket i en-
skilda fall lämna ut uppgifter som förts in i 
trafik- och transportregistret för sådan ut-
vecklings- och innovationsverksamhet som 
syftar till att utveckla och trafiksystem och 
trafiktjänster, öka medvetenheten om och 
förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster 
samt förbättra trafiksäkerheten och främja 
uppnåendet av miljömålen för trafiken. Sek-
retessbelagda uppgifter får endast ges ut med 
den registrerades samtycke eller i sådan form 
att de inte kan kopplas till enskilda personer. 
Uppgifter som Trafiksäkerhetsverket kom-
munikationsverket fått från straffregistret el-
ler bötesregistret får endast ges ut i sådan 
form att de inte kan kopplas till enskilda per-
soner.

Trafiksäkerhetsverket får ge tillstånd till 
sådan behandling av uppgifter i registret som 
utförs helt maskinellt, om slutresultatet end-
ast innehåller sådana uppgifter som inte kan 
kopplas till enskilda personer. Under behand-
lingen får uppgifterna inte lagras annat än 
temporärt. 

Till Trafiksäkerhetsverket ska sändas en 
tillräcklig utredning, utifrån vilken verket 
kan förvissa sig om att de uppgifter som be-
gärs behövs för ändamålet, att uppgifterna 
behandlas säkert och att sökanden är tillför-
litlig. 

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och 
innovationsverksamhet

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag får Transport- och kommunikat-
ionsverket i enskilda fall lämna ut uppgifter 
som förts in i trafik- och transportregistret för 
sådan utvecklings- och innovationsverksam-
het som syftar till att utveckla och trafiksy-
stem och trafiktjänster, öka medvetenheten 
om och förståelsen för trafiksystem och tra-
fiktjänster samt förbättra trafiksäkerheten och 
främja uppnåendet av miljömålen för trafi-
ken. Sekretessbelagda uppgifter får endast 
ges ut med den registrerades samtycke eller i 
sådan form att de inte kan kopplas till en-
skilda personer. Uppgifter som Transport-
och kommunikationsverket fått från straffre-
gistret eller bötesregistret får endast ges ut i 
sådan form att de inte kan kopplas till en-
skilda personer.

Transport- och kommunikationsverket får 
ge tillstånd till sådan behandling av uppgifter 
i registret som utförs helt maskinellt, om slut-
resultatet endast innehåller sådana uppgifter 
som inte kan kopplas till enskilda personer. 
Under behandlingen får uppgifterna inte lag-
ras annat än temporärt.

Till Transport- och kommunikationsverket
ska sändas en tillräcklig utredning, utifrån 
vilken verket kan förvissa sig om att de upp-
gifter som begärs behövs för ändamålet, att 
uppgifterna behandlas säkert och att sökan-
den är tillförlitlig.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter och till dem som sköter lagstadgade 

uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna har Trafik-
säkerhetsverket rätt att till andra myndigheter 
och till andra som sköter lagstadgade uppgif-
ter lämna ut sådana uppgifter ur registret som 

6 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter och till dem som sköter lagstadgade 

uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Trans-
port- och kommunikationsverket rätt att till 
andra myndigheter och till andra som sköter 
lagstadgade uppgifter lämna ut sådana upp-
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är nödvändiga för att fullgöra av deras 
lagstadgade uppgifter. Trafiksäkerhetsverket
får dock inte lämna ut sådana sekretessbe-
lagda uppgifter som det fått från straffregist-
ret eller bötesregistret, om inte något annat 
föreskrivs i lag.

Trafiksäkerhetsverket får lämna ut uppgif-
ter ur registret till utländska myndigheter el-
ler för skötsel av myndighetsuppgifter utom-
lands, om utlämnandet grundar sig på lag, på 
Europeiska unionens lagstiftning eller på en 
förpliktelse i ett internationellt fördrag som 
är bindande för Finland. När personuppgifter 
överlåts utanför EES-området ska förutsätt-
ningarna enligt kapitel V i Europeiska union-
ens allmänna dataskyddsförordning uppfyl-
las. En annan myndighet som fått uppgifter 
ur trafik- och transportregistret får överlåta 
uppgifterna vidare om samma förutsättningar 
uppfylls. 

Dessutom får Trafiksäkerhetsverket över-
låta ett fotografi och ett namnteckningsprov 
till en tjänsteleverantör som behöver dem för 
en lagstadgad uppgift eller en sådan uppgift 
som avses i IV avd. 4 kap.

gifter ur registret som är nödvändiga för att 
fullgöra av deras lagstadgade uppgifter. 
Transport- och kommunikationsverket får 
dock inte lämna ut sådana sekretessbelagda 
uppgifter som det fått från straffregistret eller 
bötesregistret, om inte något annat föreskrivs 
i lag.

Transport- och kommunikationsverket får 
lämna ut uppgifter ur registret till utländska 
myndigheter eller för skötsel av myndighets-
uppgifter utomlands, om utlämnandet grun-
dar sig på lag, på Europeiska unionens lag-
stiftning eller på en förpliktelse i ett internat-
ionellt fördrag som är bindande för Finland. 
När personuppgifter överlåts utanför EES-
området ska förutsättningarna enligt kapitel 
V i Europeiska unionens allmänna data-
skyddsförordning uppfyllas. En annan myn-
dighet som fått uppgifter ur trafik- och trans-
portregistret får överlåta uppgifterna vidare 
om samma förutsättningar uppfylls.

Dessutom får Transport- och kommunikat-
ionsverket överlåta ett fotografi och ett 
namnteckningsprov till en tjänsteleverantör 
som behöver dem för en lagstadgad uppgift 
eller en sådan uppgift som avses i IV avd. 4 
kap.

7 §

Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —
När Trafiksäkerhetsverket lämnar ut upp-

gifter som omfattas av en begränsning enligt 
3 mom., ska mottagaren samtidigt underrättas 
om begränsningen samt om begränsningar 
som gäller användning av och skydd för upp-
gifterna.

7 §

Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
När Transport- och kommunikationsverket

lämnar ut uppgifter som omfattas av en be-
gränsning enligt 3 mom., ska mottagaren 
samtidigt underrättas om begränsningen samt 
om begränsningar som gäller användning av 
och skydd för uppgifterna.

8 §

Hantering av egna uppgifter 

Trafiksäkerhetsverket ska bereda möjlighet 
för en registrerad att hämta egna uppgifter 
och kopiera dem till ett annat dataregister i 
maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt. 
Detta gäller inte sådana sekretessbelagda 
uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har fått 

8 §

Hantering av egna uppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska 
bereda möjlighet för en registrerad att hämta 
egna uppgifter och kopiera dem till ett annat 
dataregister i maskinläsbar form via ett öppet 
gränssnitt. Detta gäller inte sådana sekretess-
belagda uppgifter som Transport- och kom-
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ur straffregistret eller bötesregistret och inte 
heller uppgifter om tillsyn eller påföljder.

munikationsverket har fått ur straffregistret 
eller bötesregistret och inte heller uppgifter 
om tillsyn eller påföljder.

(Nytt kap.) 4 kap.

Transport- och kommunikationsverkets 
andra datalager

1 §

Uppgifter som gäller trafik och transport

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 kap. eller 
någon annanstans samlar Transport- och 
kommunikationsverket med tanke på sina 
lagstadgade uppgifter in information om

1) utbudet av och efterfrågan på trafik-
marknaden och mobilitetstjänster samt ut-
vecklingen av dem,

2) trafikmängden för olika transportsätt 
och andra beskrivande mått,

3) trafikolyckor samt olyckstillbud och av-
vikelser i trafiken,

4) antalet fartyg som anlöpt finska hamnar;
5) andra viktiga saker som gäller skötande 

av sina uppgifter.
Utöver vad som föreskrivs någon annan-

stans i lag har Transport- och kommunikat-
ionsverket rätt att trots sekretessbestämmel-
serna avgiftsfritt få de nödvändiga uppgifter 
som har samband med insamlingen av den 
information som avses i 1 mom. av

1) andra myndigheter och dem som sköter 
lagstadgade uppgifter, 

2) ägare till trafikmedel, trafikföretag eller 
deras företrädare,

3) innehavare av hamnar och andra termi-
naler,

4) bannätsförvaltarna.
Informationen ska lämnas via ett gränssnitt 

eller annars elektroniskt. Transport- och 
kommunikationsverket ska i sin verksamhet 
främja gränssnittens interoperabilitet.

2 §

Öppna data

Transport- och kommunikationsverket gör 
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den information det fått del av med stöd av 1 
§ samt den statistik och de undersökningar 
som verket gjort på basis av denna inform-
ation allmänt tillgänglig i maskinläsbar 
form via ett öppet gränssnitt. När informat-
ionen görs tillgänglig ska realtidsinformat-
ion tillhandahållas alltid då det är möjligt. 
Den information som görs tillgänglig för 
allmänheten ska vara i ett sådant format att 
man utifrån den inte kan identifiera enskilda 
personer och att sekretessbelagda uppgifter 
inte framgår av den.

3 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att till en 
annan myndighet eller någon annan som skö-
ter lagstadgade uppgifter lämna ut den in-
formation som verket fått, om den är nöd-
vändig för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter enligt lag. Transport- och kommu-
nikationsverket lämnar ut uppgifterna via ett 
gränssnitt eller annars elektroniskt.

(Nytt kap.) 5 kap.

Trafikledsverkets datalager

1 §

Datalager som förvaltas av Trafikledsverket

Trafikledsverket samlar med tanke på sina 
lagstadgade uppgifter in information om

1) trafikledernas läge, längd, bredd och 
framkomligheten på dem,

2) hastighets- och trafikbegränsningar,
3) utrustning och anordningar på trafikle-

derna,
4) bärande konstruktioner på trafikleder, 
5) namn på vägar och gator,
6) hållplatser,
7) trafikledernas skick och underhåll av 

dem,
8) andra viktiga kännetecken som gäller 

trafikleder,
9) beviljande av bankapacitet för järnvägs-
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trafiken.
Trafikledsverket får upprätthålla datalager 

som kompletteras med sådan information om 
trafikleder som samlats in av andra myndig-
heter eller privata aktörer.

2 §

Trafikledsverkets rätt att få information

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Trafikledsverket trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att av andra myn-
digheter och av dem som sköter lagstadgade 
uppgifter få sådan information som är nöd-
vändig för att verket ska kunna sköta sina 
lagstadgade uppgifter.

Informationen ska lämnas via ett gränssnitt 
eller annars elektroniskt. Trafikledsverket 
ska i sin verksamhet främja gränssnittens in-
teroperabilitet.

3 §

Öppna data

Trafikledsverket gör den information som 
avses i 1 § samt den statistik och de under-
sökningar som verket utarbetat på basis av 
denna information allmänt tillgänglig i ma-
skinläsbar form via ett öppet gränssnitt. När 
informationen görs tillgänglig ska realtidsin-
formation tillhandahållas alltid då det är 
möjligt. Den information som görs tillgänglig 
för allmänheten ska vara i ett sådant format 
att man utifrån den inte kan identifiera en-
skilda användare, och av den får inte framgå 
sådana sekretessbelagda uppgifter som avses 
i 24 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999).

4 §

Utlämnande av information till den som skö-
ter uppgifter enligt avtal

Trafikledsverket ska när det utvecklar sina 
tjänster och system samt datainnehållet se till 
att dessa är interoperativa med sådana tjäns-
ter som sköts av dem som sköter en lagstad-
gad uppgift i enlighet med ett avtal som de 
ingått med Trafikledsverket. Trafikledsverket 
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ska i detta fall också se till att den som sköter 
en uppgift har tillgång till den information 
som behövs för skötseln av uppgiften utan 
obefogat dröjsmål via ett gränssnitt.

Trafikledsverket har rätt att lämna ut sek-
retessbelagd information till en aktör som för 
verkets räkning sköter en uppgift som fast-
ställts genom avtal, om informationen är 
nödvändig för skötseln av uppgiften.

5 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trafikledsverket har trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att till en annan myndighet 
eller någon annan som sköter lagstadgade 
uppgifter lämna ut den information som ver-
ket fått, om den är nödvändig för att de ska 
kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Tra-
fikledsverket lämnar ut informationen via ett 
gränssnitt eller annars elektroniskt.

AVDELNING VI 

PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE 
OCH STRAFFBESTÄMMELSER

AVDELNING VI

PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE 
OCH STRAFFBESTÄMMELSER

1 kap.

Administrativa påföljder och ändringssö-
kande

1 kap.

Administrativa påföljder och ändringssö-
kande

2 §

Återkallande, ändring och begränsning av 
tillstånd 

Tillståndshavaren kan meddela att den 
verksamhet som avses i tillståndet har avbru-
tits eller upphört. Trafiksäkerhetsverket åter-
kallar tillståndet efter att ha fått meddelande 
om att verksamheten upphört. 

Trafiksäkerhetsverket kan ändra, begränsa 
eller återkalla ett tillstånd, om

— — — — — — — — — — — — — —
Trafiksäkerhetsverket får dessutom för viss 

tid eller helt återkalla behörighetsbrev, certi-
fikat över specialbehörighet och kompetens-

2 §

Återkallande, ändring och begränsning av 
tillstånd

Tillståndshavaren kan meddela att den 
verksamhet som avses i tillståndet har avbru-
tits eller upphört. Transport- och kommuni-
kationsverket återkallar tillståndet efter att ha 
fått meddelande om att verksamheten upp-
hört.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ändra, begränsa eller återkalla ett tillstånd, 
om

— — — — — — — — — — — — — —
Transport- och kommunikationsverket får 
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bevis för fartygspersonal samt tillstånd för 
piloter och lokförare av personer som genom 
att väsentligt eller upprepade gånger bryta 
mot bestämmelser eller föreskrifter som gäl-
ler trafiken har visat bristfällig vilja eller 
förmåga att iaktta dem eller genom sitt hand-
lande annars har visat allmän likgiltighet för 
bestämmelser eller föreskrifter.
— — — — — — — — — — — — — —

I de fall som avses i 2 mom. får Trafiksä-
kerhetsverket omedelbart omhänderta en till-
ståndshandling för den tid ärendet utreds. Om 
tillståndet inte återkallas, ska tillståndshand-
lingen returneras utan dröjsmål.

dessutom för viss tid eller helt återkalla behö-
righetsbrev, certifikat över specialbehörighet 
och kompetensbevis för fartygspersonal samt 
tillstånd för piloter och lokförare av personer 
som genom att väsentligt eller upprepade 
gånger bryta mot bestämmelser eller före-
skrifter som gäller trafiken har visat bristfäl-
lig vilja eller förmåga att iaktta dem eller ge-
nom sitt handlande annars har visat allmän 
likgiltighet för bestämmelser eller föreskrif-
ter.
— — — — — — — — — — — — — —

I de fall som avses i 2 mom. får Transport-
och kommunikationsverket omedelbart om-
händerta en tillståndshandling för den tid 
ärendet utreds. Om tillståndet inte återkallas, 
ska tillståndshandlingen returneras utan 
dröjsmål.

2 a § 

Särskilda bestämmelser om återkallande av 
tillstånd för järnvägstrafik 

När Trafiksäkerhetsverket överväger att 
återkalla ett järnvägsföretags koncession för 
att koncessionshavaren inte längre uppfyller 
solvenskravet eller för att koncessionshava-
ren trots verkets anmärkningar allvarligt och 
upprepade gånger har brutit mot koncess-
ionsvillkoren eller mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om järnvägstrafik, ska verket 
ge koncessionshavaren möjlighet att korri-
gera bristen inom en rimlig tid som inte får 
vara kortare än två månader. Om koncess-
ionshavaren inte har avhjälpt bristen inom 
den utsatta tiden och om bristen måste anses 
vara väsentlig, eller om koncessionshavaren 
har försatts i konkurs och dennes ekonomiska 
ställning inte inom en rimlig tid når upp till 
den nivå som den koncessionsenliga järn-
vägstrafiken förutsätter, ska verket återkalla 
koncessionen helt och hållet eller för viss tid.  

Samtidigt som Trafiksäkerhetsverket kon-
staterar att en i 1 mom. avsedd koncessions-
havare inte längre uppfyller solvenskravet 
kan det besluta att järnvägstrafiken får fort-
sätta enligt koncessionen eller i begränsad 
omfattning i högst sex månader. Tillstånd till 
fortsatt järnvägstrafik får emellertid inte be-
viljas, om järnvägstrafikens säkerhet kan 

2 a §

Särskilda bestämmelser om återkallande av 
tillstånd för järnvägstrafik

När Transport- och kommunikationsverket
överväger att återkalla ett järnvägsföretags 
koncession för att koncessionshavaren inte 
längre uppfyller solvenskravet eller för att 
koncessionshavaren trots verkets anmärk-
ningar allvarligt och upprepade gånger har 
brutit mot koncessionsvillkoren eller mot be-
stämmelserna eller föreskrifterna om järn-
vägstrafik, ska verket ge koncessionshavaren 
möjlighet att korrigera bristen inom en rimlig 
tid som inte får vara kortare än två månader. 
Om koncessionshavaren inte har avhjälpt 
bristen inom den utsatta tiden och om bristen 
måste anses vara väsentlig, eller om koncess-
ionshavaren har försatts i konkurs och dennes 
ekonomiska ställning inte inom en rimlig tid 
når upp till den nivå som den koncessionsen-
liga järnvägstrafiken förutsätter, ska verket 
återkalla koncessionen helt och hållet eller 
för viss tid.

Samtidigt som Transport- och kommuni-
kationsverket konstaterar att en i 1 mom. av-
sedd koncessionshavare inte längre uppfyller 
solvenskravet kan det besluta att järnvägstra-
fiken får fortsätta enligt koncessionen eller i 
begränsad omfattning i högst sex månader. 
Tillstånd till fortsatt järnvägstrafik får emel-
lertid inte beviljas, om järnvägstrafikens sä-
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äventyras i det fall att verksamheten fortsät-
ter. 

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Euro-
peiska unionens järnvägsbyrå om återkallade 
koncessioner. Om Trafiksäkerhetsverket upp-
täcker en i 1 mom. avsedd brist i en koncess-
ion som beviljats i en annan stat i Europeiska 
unionen, ska verket omedelbart underrätta bi-
ståndsmyndigheten i den berörda staten om 
detta.

När Trafiksäkerhetsverket återkallar en lok-
förares tillstånd, ska lokföraren och den järn-
vägsoperatör i vars tjänst föraren är eller i 
vars verksamhet föraren deltar och som ver-
ket känner till utan dröjsmål underrättas om 
beslutet.

Om en behörig myndighet i en annan EES-
stat har begärt att Trafiksäkerhetsverket ska 
återkalla ett tillstånd för en lokförare som 
Trafiksäkerhetsverket har beviljat eller ge-
nomföra kompletterande kontroller, ska ver-
ket avgöra ärendet inom fyra veckor och un-
derrätta den behöriga myndighet som fram-
ställt begäran, Europeiska kommissionen och 
de behöriga myndigheterna i de övriga EES-
staterna om sitt beslut.

Om Trafiksäkerhetsverket har återkallat en 
förares tillstånd ska verket informera om för-
farandet för att återfå tillståndet.

kerhet kan äventyras i det fall att verksam-
heten fortsätter.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta Europeiska unionens järnvägsbyrå 
om återkallade koncessioner. Om Transport-
och kommunikationsverket upptäcker en i 1 
mom. avsedd brist i en koncession som bevil-
jats i en annan stat i Europeiska unionen, ska 
verket omedelbart underrätta biståndsmyn-
digheten i den berörda staten om detta.

När Transport- och kommunikationsverket
återkallar en lokförares tillstånd, ska lokföra-
ren och den järnvägsoperatör i vars tjänst fö-
raren är eller i vars verksamhet föraren deltar 
och som verket känner till utan dröjsmål un-
derrättas om beslutet.

Om en behörig myndighet i en annan EES-
stat har begärt att Transport- och kommuni-
kationsverket ska återkalla ett tillstånd för en 
lokförare som Transport- och kommunikat-
ionsverket har beviljat eller genomföra kom-
pletterande kontroller, ska verket avgöra 
ärendet inom fyra veckor och underrätta den 
behöriga myndighet som framställt begäran, 
Europeiska kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i de övriga EES-staterna om 
sitt beslut.

Om Transport- och kommunikationsverket
har återkallat en förares tillstånd ska verket 
informera om förfarandet för att återfå till-
ståndet.

2 b §

Återkallande av färdskrivarkort 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett 
färdskrivarkort.
— — — — — — — — — — — — — —

2 b §

Återkallande av färdskrivarkort

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett färdskrivarkort.
— — — — — — — — — — — — — —

2 c §

Anmärkning och varning 

Trafiksäkerhetsverket kan ge en anmärk-
ning eller varning till en tillståndsinnehavare 
och till den ansvarsperson för tillståndsinne-
havaren som har anmälts till Trafiksäkerhets-
verket, om de på något annat sätt än det som 
avses i 2 § 2 mom. underlåter att iaktta be-
stämmelser eller föreskrifter om den verk-
samhet som tillståndet gäller eller om sköt-

2 c §

Anmärkning och varning

Transport- och kommunikationsverket kan 
ge en anmärkning eller varning till en till-
ståndsinnehavare och till den ansvarsperson 
för tillståndsinnehavaren som har anmälts till 
Transport- och kommunikationsverket, om de 
på något annat sätt än det som avses i 2 § 2 
mom. 2 punkten underlåter att iaktta be-
stämmelser eller föreskrifter om den verk-
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seln av den uppgift som tillståndet gäller. En 
anmärkning eller varning kan också ges till 
den som utövar anmälningspliktig verksam-
het enligt denna lag och till den ansvarsper-
son för denne som har anmälts till Trafiksä-
kerhetsverket, om de inte iakttar bestämmel-
serna eller föreskrifterna om verksamheten i 
fråga. En varning ska ges om en anmärkning 
inte kan anses tillräcklig med beaktande av 
omständigheterna i ärendet som helhet. 

— — — — — — — — — — — — — —

samhet som tillståndet gäller eller om sköt-
seln av den uppgift som tillståndet gäller. En 
anmärkning eller varning kan också ges till 
den som utövar anmälningspliktig verksam-
het enligt denna lag och till den ansvarsper-
son för denne som har anmälts till Transport-
och kommunikationsverket, om de inte iakttar 
bestämmelserna eller föreskrifterna om verk-
samheten i fråga. En varning ska ges om en 
anmärkning inte kan anses tillräcklig med 
beaktande av omständigheterna i ärendet som 
helhet.
— — — — — — — — — — — — — —

3 b §

Förfarande i fråga om ett förarbevis för lok-
förare som beviljats av en annan stat 

Om en förare som avses i II avd. 7 kap. 
vars förarbevis har beviljats i en annan EES-
stat inte uppfyller förutsättningarna för förar-
bevis enligt lokförardirektivet, ska Trafiksä-
kerhetsverket begära att den behöriga myn-
digheten i EES-staten i fråga återkallar förar-
beviset eller utför kompletterade kontroller. 
Verket ska underrätta Europeiska kommiss-
ionen och de övriga EES-staternas behöriga 
myndigheter om begäran.  
— — — — — — — — — — — — — —

3 b §

Förfarande i fråga om ett förarbevis för lok-
förare som beviljats av en annan stat

Om en förare som avses i II avd. 7 kap. 
vars förarbevis har beviljats i en annan EES-
stat inte uppfyller förutsättningarna för förar-
bevis enligt lokförardirektivet, ska Trans-
port- och kommunikationsverket begära att 
den behöriga myndigheten i EES-staten i 
fråga återkallar förarbeviset eller utför kom-
pletterade kontroller. Verket ska underrätta 
Europeiska kommissionen och de övriga 
EES-staternas behöriga myndigheter om be-
gäran.
— — — — — — — — — — — — — —

3 c § 

Verksamhetsförbud i vissa fall 

Trafiksäkerhetsverket får förbjuda en lok-
förare som avses i II avd. 7 kap. att framföra 
rullande materiel på bannätet tills vidare eller 
för viss tid, om föraren förorsakar allvarlig 
fara för järnvägssystemets säkerhet eller om 
verket bedömer att ett förbud behövs medan 
verket inväntar en järnvägsoperatörs svar på 
ett krav som verket framställt med stöd av II 
avd. 7 kap. 13 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —

Om Trafiksäkerhetsverket på det sätt som 
avses i 3 b § 2 mom. har väckt ett ärende som 
gäller återkallande av ett förarbevis som be-
viljats i en EES-stat hos Europeiska kom-
missionen, får verket förlänga förbudet för 
föraren att framföra rullande materiel på 

3 c §

Verksamhetsförbud i vissa fall

Transport- och kommunikationsverket får 
förbjuda en lokförare som avses i II avd. 7 
kap. att framföra rullande materiel på bannä-
tet tills vidare eller för viss tid, om föraren 
förorsakar allvarlig fara för järnvägssyste-
mets säkerhet eller om verket bedömer att ett 
förbud behövs medan verket inväntar en 
järnvägsoperatörs svar på ett krav som verket 
framställt med stöd av II avd. 7 kap. 13 § 3 
mom.
— — — — — — — — — — — — — —

Om Transport- och kommunikationsverket
på det sätt som avses i 3 b § 2 mom. har 
väckt ett ärende som gäller återkallande av 
ett förarbevis som beviljats i en EES-stat hos 
Europeiska kommissionen, får verket för-
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bannätet tills kommissionen fattat ett slutligt 
beslut i ärendet. 

På de grunder som anges i 2 § 2 och 3 
mom. kan Trafiksäkerhetsverket bestämma 
att ett utländskt tillstånd som har godkänts i 
Finland inte berättigar till sådan verksamhet 
som avses i tillståndet inom finskt territo-
rium, ombord på finska luftfartyg eller vid 
luftfart med stöd av ett drifttillstånd som har 
beviljats i Finland.  

länga förbudet för föraren att framföra rul-
lande materiel på bannätet tills kommission-
en fattat ett slutligt beslut i ärendet.

På de grunder som anges i 2 § 2 och 3 
mom. kan Transport- och kommunikations-
verket bestämma att ett utländskt tillstånd 
som har godkänts i Finland inte berättigar till 
sådan verksamhet som avses i tillståndet 
inom finskt territorium, ombord på finska
luftfartyg eller vid luftfart med stöd av ett 
drifttillstånd som har beviljats i Finland.

3 d §

Förfarande vid misstanke om fylleri i sjötra-
fik 

Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tul-
len ska frånta innehavaren ett behörighets-
brev, ett certifikat över specialbehörighet el-
ler ett kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. 
som Trafiksäkerhetsverket har utfärdat, om 
det finns skäl att misstänka att personen vid 
skötseln av sina uppgifter har gjort sig skyl-
dig till fylleri i sjötrafik enligt 23 kap. 5 § i 
strafflagen, och utan dröjsmål ge in det till 
Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska 
besluta om återkallande av behörighetsbre-
vet, certifikatet över specialbehörighet eller 
kompetensbeviset. 
— — — — — — — — — — — — — —

3 d §

Förfarande vid misstanke om fylleri i sjötra-
fik

Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tul-
len ska frånta innehavaren ett behörighets-
brev, ett certifikat över specialbehörighet el-
ler ett kompetensbevis enligt II avd. 10 kap. 
som Transport- och kommunikationsverket 
har utfärdat, om det finns skäl att misstänka 
att personen vid skötseln av sina uppgifter 
har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik en-
ligt 23 kap. 5 § i strafflagen, och utan dröjs-
mål ge in det till Transport- och kommunikat-
ionsverket, som utan dröjsmål ska besluta om 
återkallande av behörighetsbrevet, certifika-
tet över specialbehörighet eller kompetens-
beviset.
— — — — — — — — — — — — — —

3 f §

Förlust och återupprättande av gott anse-
ende

Bestämmelser om villkor rörande gott an-
seende och förlust av anseendet i fråga om en
per-son som avses i II avd. 1 kap. 5 § finns i 
det kapitlets 6 § och i artiklarna 6 och 14 i 
EU:s förordning om trafikidkare. Enligt arti-
kel 14 i den förordningen är ett intyg om yr-
keskunnande för en person som förlorat sitt 
anseende inte giltigt. Trafiksäkerhetsverket 
gör en anteckning om detta i trafik- och 
transportregistret i enlighet med V avd. 2 
kap. 1 § 4 mom. i denna lag. Anteckningen 
raderas när kravet på gott anseende åter är 
uppfyllt.

3 f §

Förlust och återupprättande av gott anse-
ende

Bestämmelser om villkor rörande gott an-
seende och förlust av anseendet i fråga om en 
per-son som avses i II avd. 1 kap. 5 § finns i 
det kapitlets 6 § och i artiklarna 6 och 14 i 
EU:s förordning om trafikidkare. Enligt arti-
kel 14 i den förordningen är ett intyg om yr-
keskunnande för en person som förlorat sitt 
anseende inte giltigt. Transport- och kommu-
nikationsverket gör en anteckning om detta i 
trafik- och transportregistret i enlighet med V 
avd. 2 kap. 1 § 4 mom. i denna lag. Anteck-
ningen raderas när kravet på gott anseende 
åter är uppfyllt.
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3 g §

Förfarande i fråga om tillstånd som bevil-
jats av någon annan stat 

Om inte något annat föreskrivs i någon an-
nan lag eller följer av någon internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, får 
Trafiksäkerhetsverket underrätta en behörig 
myndighet i en annan stat om verket har skäl 
att misstänka att innehavaren av ett tillstånd 
som den andra staten har beviljat för en verk-
samhet enligt denna lag inte längre uppfyller 
villkoren för tillståndet

3 g §

Förfarande i fråga om tillstånd som beviljats 
av någon annan stat 

Om inte något annat föreskrivs i någon an-
nan lag eller följer av någon internationell 
förpliktelse som är bindande för Finland, får 
Transport- och kommunikationsverket under-
rätta en behörig myndighet i en annan stat 
om verket har skäl att misstänka att inneha-
varen av ett tillstånd som den andra staten 
har beviljat för en verksamhet enligt denna 
lag inte längre uppfyller villkoren för till-
ståndet.

3 h §

Återkallande av behörighetsbrev eller certifi-
kat över specialbehörighet som har utfärdats 
av en behörig myndighet i en annan stat än 

en EES-stat i enlighet med STCW-
konventionen 

Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker att ett 
behörighetsbrev eller ett certifikat över spe-
cialbehörighet som har utfärdats i en annan
stat än en EES-stat inte längre uppfyller kra-
ven i STCW-konventionen, ska verket utan 
dröjsmål underrätta Europeiska kommission-
en om detta.  

— — — — — — — — — — — — — —

3 h §

Återkallande av erkännande av behörighets-
brev eller certifikat över specialbehörighet 

som har utfärdats av en behörig myndighet i 
en annan stat än en EES-stat i enlighet med 

STCW-konventionen

Om Transport- och kommunikationsverket
upptäcker att ett behörighetsbrev eller ett cer-
tifikat över specialbehörighet som har utfär-
dats av en behörig myndighet i en annan stat 
än en EES-stat inte längre uppfyller kraven i 
STCW-konventionen, ska verket utan dröjs-
mål underrätta Europeiska kommissionen om 
detta.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om av-
brytande

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga den som 
bryter mot denna lag, mot EU-förordningar 
som gäller verksamhet som omfattas av lagen 
eller mot bestämmelser som utfärdats eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av la-
gen, att rätta till felet eller försummelsen. Be-
slutet kan förenas med vite eller med hot om 
att verksamheten helt eller delvis avbryts el-
ler att den försummade åtgärden vidtas på 
den försumliges bekostnad.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om av-
brytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga den som bryter mot denna lag, mot 
EU-förordningar som gäller verksamhet som 
omfattas av lagen eller mot bestämmelser 
som utfärdats eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, att rätta till felet eller 
försummelsen. Beslutet kan förenas med vite 
eller med hot om att verksamheten helt eller 
delvis avbryts eller att den försummade åt-
gärden vidtas på den försumliges bekostnad.
— — — — — — — — — — — — — —
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5 §

Begäran om omprövning 

— — — — — — — — — — — — — —
Den som söker eller innehar ett persontill-

stånd får hos Trafiksäkerhetsverket begära 
omprövning av ett utlåtande eller annat be-
slut av ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt 
utbildningscentrum som avses i II avd. 3 kap. 
10 §, en examinator som avses i 8 kap. 2 §, 
en anordnare av sjöfartsutbildning som avses 
i 11 kap. 1 § och en innehavare av utbild-
ningstillstånd som avses i 13 kap. 6 § i den 
avdelningen, av en flygläkare, ett flygmedi-
cinskt centrum, en företagsläkare och en or-
ganisation som beviljar kabinbesättningsin-
tyg som avses i IV avd. 1 kap. 18 § eller av 
en järnvägsläkare som avses i 3 kap. 1 §, en 
psykolog som avses i 3 kap. 2 § och en sjö-
mansläkare som aves i 3 kap. 3 § i den av-
delningen.

En förare i järnvägstrafiken får hos Trafik-
säkerhetsverket begära omprövning av ett be-
slut av en järnvägsoperatör genom vilket en 
begäran om omprövning av ett sådant beslut 
om beviljande av ett kompletterande intyg 
som avses i II avd. 7 kap. 11 § 2 mom. har 
avslagits eller ett kompletterande intyg har 
återkallats.  

Omprövning av en tjänsteleverantörs beslut 
enligt IV avd. 4 kap. 1 § får begäras hos Tra-
fiksäkerhetsverket. 
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Begäran om omprövning

— — — — — — — — — — — — — —
Den som söker eller innehar ett persontill-

stånd får hos Transport- och kommunikat-
ionsverket begära omprövning av ett utlå-
tande eller annat beslut av ett av Transport-
och kommunikationsverket godkänt utbild-
ningscentrum som avses i II avd. 3 kap. 10 §, 
en examinator som avses i 8 kap. 2 §, en an-
ordnare av sjöfartsutbildning som avses i 11 
kap. 1 § och en innehavare av utbildningstill-
stånd som avses i 13 kap. 6 § i den avdel-
ningen, av en flygläkare, ett flygmedicinskt 
centrum, en företagsläkare och en organisat-
ion som beviljar kabinbesättningsintyg som 
avses i IV avd. 1 kap. 18 § eller av en järn-
vägsläkare som avses i 3 kap. 1 §, en psyko-
log som avses i 3 kap. 2 § och en sjömanslä-
kare som aves i 3 kap. 3 § i den avdelningen.

En förare i järnvägstrafiken får hos Trans-
port- och kommunikationsverket begära om-
prövning av ett beslut av en järnvägsoperatör 
genom vilket en begäran om omprövning av 
ett sådant beslut om beviljande av ett kom-
pletterande intyg som avses i II avd. 7 kap. 
11 § 2 mom. har avslagits eller ett komplette-
rande intyg har återkallats.

Omprövning av en tjänsteleverantörs beslut 
enligt IV avd. 4 kap. 1 § får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Följande beslut får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden:
— — — — — — — — — — — — — —

6) Trafiksäkerhetsverkets beslut om åter-
kallande av ett yrkeskompetensbevis.
— — — — — — — — — — — — — —

———

6 §

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Följande beslut får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden:
— — — — — — — — — — — — — —

6) Transport- och kommunikationsverkets
beslut om återkallande av ett yrkeskompe-
tensbevis.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
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särskilt genom lag.
—————
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52.

Lag

om ändring av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 4—6 och 8—14 §, 

som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

För allmänheten tillgängliga laddnings- el-
ler tankstationer

Verksamhetsutövaren kan ställa tidsbe-
gränsningar eller olika villkor för autentise-
ring, användning och betalning för använd-
ningen av en för allmänheten tillgänglig 
laddnings- eller tankstation.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att 
laddnings- eller tankstationen uppfyller de 
tekniska specifikationer som anges i bilaga 
II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren får inte kräva att 
användaren ska förbinda sig till ett kontrakt 
eller medlemskap för att få göra enstaka 
laddningar eller tankningar.

Vid laddning av elfordon ska i mån av 
möjlighet laddningsstationer utrustade med 
intelligenta mätsystem användas.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om de tekniska specifikat-
ioner som avses i 2 mom.

4 §

För allmänheten tillgängliga laddnings- el-
ler tankstationer

Verksamhetsutövaren kan ställa tidsbe-
gränsningar eller olika villkor för autentise-
ring, användning och betalning för använd-
ningen av en för allmänheten tillgänglig 
laddnings- eller tankstation.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att 
laddnings- eller tankstationen för alternativa 
bränslen uppfyller de tekniska specifikation-
er som anges i bilaga II till distributionsdi-
rektivet.

Verksamhetsutövaren får inte kräva att 
användaren eller konsumenten ska förbinda 
sig till ett kontrakt eller medlemskap för att 
få göra enstaka laddningar eller tankningar

Vid laddning av elfordon ska i mån av 
möjlighet laddningsstationer utrustade med 
intelligenta mätsystem användas.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
niska specifikationer som avses i 2 mom.

5 §

Användarinformation

Fordonsanvändaren ska ha tillgång till re-
levant, konsekvent och tydlig information 
om vilka alternativa bränslen som kan an-
vändas i ett fordon. Denna information ska 
ges i motorfordonets manual, vid för all-

5 §

Användarinformation

Fordonsanvändaren ska ha tillgång till re-
levant, konsekvent och tydlig information 
om vilka alternativa bränslen som kan an-
vändas i ett fordon. Denna information ska 
ges i motorfordonets manual, vid laddnings-
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mänheten tillgängliga- och tankstationer, i 
motorfordonet och hos fordonsförsäljare. Av 
ovan nämnda information ska framgå hur 
bränslet, eller laddningssättet när det är 
fråga om ett elfordon, uppfyller de tekniska 
specifikationerna i bilaga II till distribut-
ionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att 
den i 1 mom. avsedda informationen görs 
tillgänglig för användarna vid laddnings- el-
ler tankstationen.

Kommersiella försäljare och uthyrare av 
fordon samt andra kommersiella aktörer 
som överlåter fordon till användare ska sä-
kerställa att den information som avses i 1 
mom. finns tillgänglig för användarna i mo-
torfordonens manualer och i motorfordonen.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om den information för 
användarna som avses i 1 mom. och hur den 
ska anges samt om ikraftträdandet.

eller tankstationer, i motorfordonet och hos 
fordonsförsäljare. Av ovan nämnda inform-
ation ska framgå hur bränslet, eller ladd-
ningssättet när det är fråga om ett elfordon, 
uppfyller de tekniska specifikationerna i bi-
laga II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att 
den i 1 mom. avsedda informationen görs 
tillgänglig för användarna vid laddnings- el-
ler tankstationer för alternativa bränslen.

Kommersiella försäljare och uthyrare av 
fordon samt andra kommersiella aktörer 
som överlåter fordon till användare ska sä-
kerställa att den information som avses i 1 
mom. finns tillgänglig för användarna i mo-
torfordonens manualer och i motorfordonen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om den in-
formation för användarna som avses i 1 
mom. och hur den ska anges samt om ikraft-
trädandet.

6 §

Visning av priser för alternativa bränslen

Om verksamhetsutövaren meddelar pri-
serna för alternativa bränslen genom att jäm-
föra dem, får detta inte vara vilseledande el-
ler förvirrande för bränsleanvändarna.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om den information för 
användarna som avses i 1 mom.

6 §

Visning av priser för alternativa bränslen

Om verksamhetsutövaren meddelar pri-
serna för alternativa bränslen genom att jäm-
föra dem, får detta inte vara vilseledande el-
ler förvirrande för bränsleanvändarna.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om den in-
formation för användarna som avses i 1 
mom.

8 §

Landströmsförsörjning och tankstationer för 
naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart 

och havsgående fartyg

Verksamhetsutövarna ska säkerställa att 
landströmsförsörjningen och tankstationerna 
för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjö-
fart och havsgående fartyg uppfyller de tek-
niska specifikationerna i bilaga II till distri-
butionsdirektivet.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om de tekniska specifikat-

8 §

Landströmsförsörjning och tankstationer för 
naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart 

och havsgående fartyg

Verksamhetsutövarna ska säkerställa att
landströmsförsörjningen och tankstationerna 
för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjö-
fart och havsgående fartyg uppfyller de tek-
niska specifikationerna i bilaga II till distri-
butionsdirektivet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
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ioner som avses i 1 mom. niska specifikationer som avses i 1 mom.

9 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar självmant 
eller utifrån inkomna anmälningar efterlev-
naden av denna lag och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av den.

9 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket
övervakar självmant eller utifrån inkomna 
anmälningar efterlevnaden av denna lag och 
de föreskrifter som meddelats med stöd av 
den.

10 §

Rätt till upplysningar

Trafiksäkerhetsverket har rätt att trots sek-
retessbestämmelserna få nödvändiga uppgif-
ter av verksamhetsutövarna och andra som 
omfattas av de förpliktelser som föreskrivs i 
denna lag för att utöva tillsyn över efterlev-
naden av denna lag och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av den.

10 §

Rätt till upplysningar

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att trots sekretessbestämmelserna få 
nödvändiga uppgifter av verksamhetsutö-
varna och andra som omfattas av de förplik-
telser som föreskrivs i denna lag för att ut-
öva tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de föreskrifter som meddelats med stöd 
av den.

11 §

Rätt att utföra inspektioner

Trafiksäkerhetsverket har rätt att få till-
träde till ett område eller till en lokal eller 
ett annat utrymme, om det behövs för tillsy-
nen enligt denna lag, och att där utföra in-
spektioner och vidta andra åtgärder som till-
synen kräver. Inspektionsrätten omfattar 
dock inte lokaler eller utrymmen som an-
vänds för boende av permanent natur. Vid 
inspektionen ska 39 § i förvaltningslagen 
(434/2003) iakttas.

11 §

Rätt att utföra inspektioner

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få tillträde till ett område eller till en 
lokal eller ett annat utrymme, om det behövs 
för tillsynen enligt denna lag, och att där ut-
föra inspektioner och vidta andra åtgärder 
som tillsynen kräver. Inspektionsrätten om-
fattar dock inte lokaler eller utrymmen som 
används för boende av permanent natur. Vid 
inspektionen ska 39 § i förvaltningslagen 
(434/2003) iakttas.

12 §

Vite samt hot om tvångsutförande eller av-
brytande

Om någon bryter mot denna lag, mot 
Europeiska unionens bestämmelser om den 

12 §

Vite samt hot om tvångsutförande eller av-
brytande

Om någon bryter mot denna lag, mot 
Europeiska unionens bestämmelser om den 
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verksamhet som avses i denna lag eller mot 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag kan Trafiksäkerhetsverket ålägga 
denne att korrigera sitt fel eller sin försum-
melse. Beslutet kan förenas med vite eller 
med hot om att verksamheten avbryts helt 
eller delvis eller att den försummade åtgär-
den vidtas på den försumliges bekostnad. 
Bestämmelser om vite, hot om avbrott och 
hot om tvångsutförande finns i viteslagen 
(1113/1990).

verksamhet som avses i denna lag eller mot 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag kan Transport- och kommunikat-
ionsverket ålägga denne att korrigera sitt fel 
eller sin försummelse. Beslutet kan förenas 
med vite eller med hot om att verksamheten 
avbryts helt eller delvis eller att den för-
summade åtgärden vidtas på den försumli-
ges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot 
om avbrott och hot om tvångsutförande 
finns i viteslagen (1113/1990).

13 §

Tillsynsavgifter

Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets
rätt att påföra en avgift för kostnaderna för 
de inspektioner som avses i 11 § finns i la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992).

13 §

Tillsynsavgifter

Bestämmelser om Transport- och kommu-
nikationsverkets rätt att påföra en avgift för 
kostnaderna för de inspektioner som avses i 
11 § finns i lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992).

14 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut av Trafiksäker-
hetsverket får begäras på det sätt som anges 
i förvaltningslagen. Ändring i ett beslut som 
meddelats med anledning av en begäran om 
omprövning får sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Änd-
ring i förvaltningsdomstolens beslut får sö-
kas hos högsta förvaltningsdomstolen endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
tillstånd.

14 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut av Transport-
och kommunikationsverket får begäras på 
det sätt som anges i förvaltningslagen. Änd-
ring i ett beslut som meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden ( / ). Ändring i 
förvaltningsdomstolens beslut får sökas hos 
högsta förvaltningsdomstolen endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar till-
stånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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53.

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 §, av 

dem 2, 4 d och 18 § sådana de lyder i lag (   / ), 5, 11 a11 d, 12, 14, 16, 18, 20 a och 21 § såd-
ana de lyder i lag 1312/2016 samt 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 645/2010, som föl-
jer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) lotsning verksamhet i anslutning till 

manövrering av fartyg, varvid lotsen är be-
fälhavarens rådgivare samt sakkunnig i 
fråga om vattenområden och sjöfart,

2) lots en person som Trafiksäkerhetsver-
ket genom beviljande av styrsedel har god-
känt för verksamhet som lots på finskt vat-
tenområde samt på den i 21 punkten av-
sedda arrenderade delen av Saima kanal,

3) lotsningsbolaget ett aktiebolag som bil-
dats genom lagen om ombildning av Lots-
verket till aktiebolag (1008/2010),

4) lotsplats ett i sjökortet utprickat område 
i den del av en lotspliktig farled som mynnar 
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 § 4 
punkten i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005),

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

8) statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, 
polis- och tullfartyg samt fartyg som i annan 

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) lotsning verksamhet i anslutning till 

manövrering av fartyg, varvid lotsen är be-
fälhavarens rådgivare samt sakkunnig i 
fråga om vattenområden och sjöfart,

2) lots en person som Transport- och 
kommunikationsverket genom beviljande av 
styrsedel har godkänt för verksamhet som 
lots på finskt vattenområde samt på den i 21 
punkten avsedda arrenderade delen av Sa-
ima kanal,

3) lotsningsbolaget ett aktiebolag som bil-
dats genom lagen om ombildning av Lots-
verket till aktiebolag (1008/2010),

4) lotsplats ett i sjökortet utprickat område 
i den del av en lotspliktig farled som mynnar 
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 § 4 
punkten i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005),

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

8) statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, 
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än handelssjöfart huvudsakligen används för 
statliga ändamål,

9) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv 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-
konventionen,

11) STCW-konventionen 1978 års kon-
vention angående normer för sjöfolks ut-
bildning, certifiering och vakthållning (För-
drS 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 konvent-
ion till förhindrande av förorening från far-
tyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

14) IGC-koden Internationella sjöfartsor-
ganisationens (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, in-
klusive 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 SO-
LAS-konventionen,

20) INF-gods gods som avses i kapitel VII 
del D i SOLAS-konventionen och som in-
nehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium el-
ler 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 

polis- och tullfartyg samt fartyg som i annan 
än handelssjöfart huvudsakligen används för 
statliga ändamål,

9) SOLAS-konventionen 1974 års internat-
ionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv 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-
konventionen,

11) STCW-konventionen 1978 års kon-
vention angående normer för sjöfolks ut-
bildning, certifiering och vakthållning (För-
drS 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 konvent-
ion till förhindrande av förorening från far-
tyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

14) IGC-koden Internationella sjöfartsor-
ganisationens (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, in-
klusive 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 SO-
LAS-konventionen,

20) INF-gods gods som avses i kapitel VII 
del D i SOLAS-konventionen och som in-
nehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium el-
ler 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 
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som tillhör Ryssland och av det därtill hö-
rande området till republiken Finland samt 
om fartygstrafiken genom Saima kanal 
(FördrS 8/2012),

22) Saima kanal kanalområdet mellan 
Brusnitjnoje sluss nedre hamn i den arrende-
rade 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.

om utarrendering av den del av Saima kanal 
som tillhör Ryssland och av det därtill hö-
rande området till republiken Finland samt 
om fartygstrafiken genom Saima kanal 
(FördrS 8/2012),

22) Saima kanal kanalområdet mellan 
Brusnitjnoje sluss nedre hamn i den arrende-
rade 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 iaktta-

gandet av de rättigheter och skyldigheter 
som i denna lag föreskrivs för lotsar,

3) samarbetet och utbytet av information 
med VTS-myndigheten när det gäller lots-
ning, och

4) åtgärder vid olyckor och i undantags-
förhållanden.

Drifthandboken ska lämnas till Trafiksä-
kerhetsverket för kännedom innan den tas i 
bruk och alltid när den har uppdaterats.

4 d §

Drifthandbok

Lotsningsbolaget ska utarbeta och föra en 
drifthandbok som beskriver

1) tillhandahållandet av lotsningstjänster,
2) de förfaranden som säkerställer iaktta-

gandet 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 undantags-
förhållanden.

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 bog-
serkombinationer som transporterar olja, 
kondenserad gas, skadliga flytande ämnen 
eller farligt gods i fast form i bulk eller som 
transporterar INF-gods,

2) fartyg och fartygskombinationer med en 
största längd av mer än 70 meter eller en 
största bredd av mer än 14 meter, när farty-

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 bog-
serkombinationer som transporterar olja, 
kondenserad gas, skadliga flytande ämnen 
eller farligt gods i fast form i bulk eller som 
transporterar INF-gods, 

2) fartyg och fartygskombinationer med 
en största längd av mer än 70 meter eller en 
största bredd av mer än 14 meter, när farty-
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get 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 bog-
seras har en längd av mer än 35 meter, om 
bogseringen hänför sig till annan verksam-
het 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 ut-
veckling (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 trans-
porterar 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, el-
ler

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 på-
går.

Befrielse från skyldigheten att anlita lots 
gäller

1) fartyg som på grund av storleken omfat-
tas av skyldigheten att anlita lots men vars 
befälhavare Trafiksäkerhetsverket har bevil-
jat

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 
Trafiksäkerhetsverket har beviljat linjelots-

get 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 bog-
seras har en längd av mer än 35 meter, om 
bogseringen hänför sig till annan verksam-
het 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 ut-
veckling (494/1981) eller motsvarande trafik 
inom landskapet Åland,

4) ryskt fartyg då fartyget enbart trafike-
rar den arrenderade delen av Saima kanal,

5) bogserkombinationer, om de inte 
transporterar olja, kondenserad gas, skadliga 
flytande 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, el-
ler

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 på-
går. 

Befrielse från skyldigheten att anlita lots 
gäller

1) fartyg som på grund av storleken om-
fattas av skyldigheten att anlita lots men 
vars befälhavare Transport- och kommuni-
kationsverket 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 
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brev 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, bogserbå-
tar 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 Trafiksäkerhetsverket har 
beviljat ett undantag som avses i 21 §.

Trafiksäkerhetsverket kan av motiverade 
säkerhets- eller miljövårdsskäl 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 dis-
pensens nummer.

beviljat linjelotsbrev för fartyget och farle-
den 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, bogser-
båtar och bogserkombinationer som går i in-
rikestrafik 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 kommuni-
kationsverket har beviljat ett undantag som 
avses 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 dis-
pensens nummer.

11 a §

Lotsexamina

En lotsexamen omfattar följande delområ-
den:

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 
farledernas förhållanden, trafik, fartygstra-
fikservice, isbrytning och hamnförhållanden 
samt 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 klar-
lägga examinandens förmåga att i enlighet 
med en ruttplan som han eller hon har utar-
betat navigera fartyget visuellt och med 
hjälp av radar, förmåga att hantera och fram-
föra fartyget i den eller de farleder och i den 

11 a §

Lotsexamina

En lotsexamen omfattar följande delområ-
den:

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 
farledernas förhållanden, trafik, fartygstra-
fikservice, isbrytning och hamnförhållanden 
samt 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 klar-
lägga examinandens förmåga att i enlighet 
med en ruttplan som han eller hon har utar-
betat navigera fartyget visuellt och med 
hjälp av radar, förmåga att hantera och fram-
föra fartyget i den eller de farleder och i den 
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hamn som examen gäller, förmåga att rea-
gera på mötande och korsande trafik, för-
måga att samverka med fartygets bryggper-
sonal, övrig trafik och fartygstrafikservice 
samt förmåga att agera i undantagssituation-
er,

4) ett skriftligt prov och ett prov i fartygs-
simulator för att klarlägga om examinanden 
känner till styregenskaperna hos olika far-
tygstyper och funktionerna hos olika typer 
av styranordningar och navigationsutrust-
ning 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 in-
tyg över prestationen eller meddelar ett be-
slut om underkänd prestation.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter av teknisk natur om innehållet i 
delområdena av den lotsexamen som avses i 
1 mom., om detaljer som gäller godkän-
nande och underkännande av prestationer 
samt om intyg över examen.

hamn som examen gäller, förmåga att rea-
gera på mötande och korsande trafik, för-
måga att samverka med fartygets bryggper-
sonal, övrig trafik och fartygstrafikservice 
samt förmåga att agera i undantagssituation-
er,

4) ett skriftligt prov och ett prov i fartygs-
simulator för att klarlägga om examinanden 
känner till styregenskaperna hos olika far-
tygstyper och funktionerna hos olika typer 
av styranordningar och navigationsutrust-
ning 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 in-
tyg över prestationen eller meddelar ett be-
slut om underkänd prestation.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter av teknisk na-
tur om innehållet i delområdena av den lots-
examen som avses i 1 mom., om detaljer 
som gäller godkännande och underkännande 
av prestationer samt om intyg över examen.

11 b §

Provlotsning

Den som ansöker om i 12 § avsedd styrse-
del för lots eller i 14 § avsett linjelotsbrev 
ska genom en provlotsning visa att han eller 
hon i praktiken tryggt kan lotsa, navigera 
och hantera fartyget i den farled som ansö-
kan gäller och kan samverka med fartygets 
bryggpersonal, övrig trafik och fartygstra-
fikservice och har tillräcklig lokalkänne-
dom.

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

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

Vid provlotsningen ska fartygets befälha-
vare och, om befälhavaren inte har linjelots-
brev, även en erfaren lots som har styrsedel 
för den aktuella farleden vara närvarande. 

11 b §

Provlotsning

Den som ansöker om i 12 § avsedd styrse-
del för lots eller i 14 § avsett linjelotsbrev 
ska genom en provlotsning visa att han eller 
hon i praktiken tryggt kan lotsa, navigera 
och hantera fartyget i den farled som ansö-
kan gäller och kan samverka med fartygets 
bryggpersonal, övrig trafik och fartygstra-
fikservice och har tillräcklig lokalkänne-
dom.

För beviljande av styrsedel för lots eller 
linjelotsbrev ska sökanden utföra provlots-
ning 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 sjö-
kaptensbrev och är insatt i lotsning.

Vid provlotsningen ska fartygets befälha-
vare och, om befälhavaren inte har linjelots-
brev, även en erfaren lots som har styrsedel 
för den aktuella farleden vara närvarande. 
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En erfaren lots med styrsedel för den aktu-
ella farleden ska alltid vara närvarande vid 
en provlotsning för styrsedel för lots.

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

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om de förfaranden, arrange-
mang, förhållanden och handlingar som gäl-
ler provlotsning.

En erfaren lots med styrsedel för den aktu-
ella farleden ska alltid vara närvarande vid 
en provlotsning för styrsedel för lots.

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

Transport- och kommunikationsverket
meddelar närmare föreskrifter om de förfa-
randen, 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 enlig-
het med STCW-konventionen.

Trafiksäkerhetsverket bedömer om läroan-
stalten 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 god-
känner Trafiksäkerhetsverket på ansökan en 
läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyll-
ler kraven som anordnare av lotsexamina i 
den omfattning som examensanordnaren 
uppfyller de särskilda kraven enligt 11 d §.

Trafiksäkerhetsverket svarar för anord-
nandet av lotsexamensverksamheten, om 
ingen läroanstalt eller yrkeshögskola som 
uppfyller kraven anordnar lotsexamina.

11 c §

Anordnande av lotsexamina

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

Transport- och kommunikationsverket be-
dömer om läroanstalten eller yrkeshögsko-
lan uppfyller de allmänna kraven i 1 mom. 
och de särskilda krav som enligt 11 d § 
ställs på en anordnare av lotsexamina. Uti-
från bedömningen godkänner Transport-
och kommunikationsverket på ansökan en 
läroanstalt eller yrkeshögskola som uppfyll-
ler kraven som anordnare av lotsexamina i 
den omfattning som examensanordnaren 
uppfyller de särskilda kraven enligt 11 d §.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för anordnandet av lotsexamensverk-
samheten, om ingen läroanstalt eller yrkes-
högskola som uppfyller kraven anordnar 
lotsexamina.

11 d §

Särskilda krav som gäller anordnare av 
lotsexamina

En läroanstalt eller yrkeshögskola som av-
ses i 11 c § ska

1) ha en namngiven ansvarig person för 
lotsexamina och undervisningspersonal som 

11 d §

Särskilda krav som gäller anordnare av 
lotsexamina

En läroanstalt eller yrkeshögskola som av-
ses i 11 c § ska

1) ha en namngiven ansvarig person för 
lotsexamina och undervisningspersonal som 
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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, lin-
jelotsbrev 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 uppfyll-
ler kraven i 1—4 punkten, och

6) hålla information om grunderna för 
prissättningen av och priserna per enhet för 
varje examen, fastställda utifrån de genom-
snittliga kostnader som föranleds av anord-
nandet av examina, offentligt tillgänglig.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att av den 
som anordnar examina få de uppgifter om i 
1 mom. avsedda omständigheter som behövs 
för övervakningen av verksamheten och att 
utföra inspektioner i examensanordnarens 
utbildningslokaler där examina som avses i 
denna lag anordnas samt att närvara vid ex-
amenstillfällena. Vid inspektionerna ska 39 
§ i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. 
Trafiksäkerhetsverket kan ge examensan-
ordnaren en anmärkning eller en skriftlig 
varning, om anordnaren inte längre uppfyll-
ler förutsättningarna för att anordna examina 
eller inte sköter anordnandet på behörigt 
sätt. Trafiksäkerhetsverket kan också åter-
kalla ett godkännande som avses i 11 c §, 
om de missförhållanden som anges i an-
märkningen 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 of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 

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, lin-
jelotsbrev 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 uppfyll-
ler kraven i 1–4 punkten, och

6) hålla information om grunderna för 
prissättningen av och priserna per enhet för 
varje examen, fastställda utifrån de genom-
snittliga kostnader som föranleds av anord-
nandet av examina, offentligt tillgänglig.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att av den som anordnar examina få de 
uppgifter om i 1 mom. avsedda omständig-
heter som behövs för övervakningen av 
verksamheten och att utföra inspektioner i 
examensanordnarens utbildningslokaler där 
examina som avses i denna lag anordnas 
samt att närvara vid examenstillfällena. Vid 
inspektionerna ska 39 § i förvaltningslagen 
(434/2003) iakttas. Transport- och kommu-
nikationsverket kan ge examensanordnaren 
en anmärkning eller en skriftlig varning, om 
anordnaren inte längre uppfyller förutsätt-
ningarna för att anordna examina eller inte 
sköter anordnandet på behörigt sätt. Trans-
port- och kommunikationsverket kan också 
återkalla ett godkännande som avses i 11 c 
§, om de missförhållanden som anges i an-
märkningen 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 of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
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(13/2003) och språklagen (423/2003). På 
den personal hos examensanordnaren som 
avses i 1 mom. 1 punkten tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974).

Närmare bestämmelser om de särskilda 
krav som avses i 1 mom. 1—6 punkten får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter av teknisk natur om innehållet i 
examensprogrammet och om examensförfa-
randena.

(13/2003) och språklagen (423/2003). På 
den personal hos examensanordnaren som 
avses i 1 mom. 1 punkten tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar. Bestämmelser om skadeståndsansvar 
finns i skadeståndslagen (412/1974).

Närmare bestämmelser om de särskilda 
krav som avses i 1 mom. 1—6 punkten får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter av teknisk na-
tur om innehållet i examensprogrammet och 
om examensförfarandena.

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 
Trafiksäkerhetsverket. För beviljande av 
styrsedel förutsätts att sökanden

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 lots-

examen som avses i 11 a § 1 mom., eller
b) avläggandet av de delområden av lots-

examen 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 av-
ses i 11 a § 1 mom. 3 och 4 punkten eller 
om sökanden tidigare har utfört ett simula-
torprov 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 far-
led 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 

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 
beviljande av styrsedel förutsätts att sökan-
den

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 lots-

examen som avses i 11 a § 1 mom., eller
b) avläggandet av de delområden av lots-

examen 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 av-
ses i 11 a § 1 mom. 3 och 4 punkten eller 
om sökanden tidigare har utfört ett simula-
torprov 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 
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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 han-
delsfartyg.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande och förnyande av styrse-
del för lots och om de uppgifter som ska an-
tecknas i den får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om förfaran-
dena för ansökan om och förnyande av styr-
sedel för lots och fastställa ansökningsblan-
ketterna eller deras elektroniska form.

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 han-
delsfartyg.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande och förnyande av styrse-
del för lots och om de uppgifter som ska an-
tecknas i den får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsverket får meddela närmare föreskrifter 
om förfarandena för ansökan om och förny-
ande av styrsedel för lots och fastställa an-
sökningsblanketterna eller deras elektro-
niska form.

13 §

Återkallande av styrsedel för lots

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla en styr-
sedel 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 styrse-
del.

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla en styr-
sedel 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 lot-
sen genast åläggas att tillställa Trafiksäker-
hetsverket 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.

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 styrse-
del.

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 lot-
sen 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.
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14 §

Linjelotsbrev

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan be-
vilja ett fartygs befälhavare eller styrman 
fartygsspecifikt linjelotsbrev för en viss far-
led, om befälhavaren eller styrmannen visar 
att han eller hon har kännedom om den far-
led fartyget använder, när

1) ett fartyg på grund av storleken omfat-
tas av skyldigheten att anlita lots i enlighet 
med 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten,

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 transpor-
terar lätt brännolja eller brännolja med låg 
svavelhalt i bulk.

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

För beviljande av linjelotsbrev förutsätts 
att sökanden

1) i den farled som antecknas i linjelots-
brevet eller i farleden och i fartygssimulator 
i egenskap av befälhavare eller styrman har 
deltagit i navigeringen av det fartyg som an-
sökan gäller eller av ett fartyg som avses i 2 
mom.,

2) visar upp ett intyg över
a) avläggandet av de delområden av lots-

examen som avses i 11 a § 1 mom. 1—3 
punkten, eller

b) avläggandet av de delområden av lots-
examen 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 punk-
ten i det nämnda momentet eller om sökan-
den tidigare har utfört ett simulatorprov som 
avses i de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den 21 § som gällde vid lagens 
ikraftträdande,

3) visar upp ett intyg över en provlotsning 

14 §

Linjelotsbrev

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

1) ett fartyg på grund av storleken omfat-
tas av skyldigheten att anlita lots i enlighet 
med 5 § 1 mom. 2 eller 3 punkten,

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 transpor-
terar lätt brännolja eller brännolja med låg 
svavelhalt i bulk.

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

För beviljande av linjelotsbrev förutsätts 
att sökanden

1) i den farled som antecknas i linjelots-
brevet eller i farleden och i fartygssimulator 
i egenskap av befälhavare eller styrman har 
deltagit i navigeringen av det fartyg som an-
sökan gäller eller av ett fartyg som avses i 2 
mom.,

2) visar upp ett intyg över
a) avläggandet av de delområden av lots-

examen som avses i 11 a § 1 mom. 1–3 
punkten, eller

b) avläggandet av de delområden av lots-
examen 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 punk-
ten i det nämnda momentet eller om sökan-
den tidigare har utfört ett simulatorprov som 
avses i de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den 21 § som gällde vid lagens 
ikraftträdande,

3) visar upp ett intyg över en provlotsning 

RP 61/2018 rd



1408

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 
tillhandahåller rapporter enligt 5 §, navigat-
ionsassistans enligt 6 § och fartygstrafikre-
gleringstjänster enligt 7 § i lagen om far-
tygstrafikservice kan linjelotsbrev fås också 
under förutsättning att sökanden

1) uppfyller kravet enligt 3 mom. 1 punk-
ten,

2) på engelska språket har avlagt den ex-
amen som avses i 3 mom. 2 punkten och ut-
fört den provlotsning som avses i 3 mom. 3 
punkten,

3) i behövlig utsträckning behärskar eng-
elska,

4) känner till de ortnamn på finska eller 
svenska som används vid navigering, far-
tygstrafikservice 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 yrkeskunskap och bevarat sin farleds-
kännedom.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande och förnyande av linje-
lotsbrev och om de uppgifter som ska an-
tecknas i det får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om förfaran-
dena för ansökan om och förnyande av linje-
lotsbrev och fastställa ansökningsblanket-
terna eller deras elektroniska form.

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 
tillhandahåller rapporter enligt 5 §, navigat-
ionsassistans enligt 6 § och fartygstrafikre-
gleringstjänster enligt 7 § i lagen om far-
tygstrafikservice kan linjelotsbrev fås också 
under förutsättning att sökanden

1) uppfyller kravet enligt 3 mom. 1 punk-
ten,

2) på engelska språket har avlagt den ex-
amen som avses i 3 mom. 2 punkten och ut-
fört den provlotsning som avses i 3 mom. 3 
punkten,

3) i behövlig utsträckning behärskar eng-
elska,

4) känner till de ortnamn på finska eller 
svenska som används vid navigering, far-
tygstrafikservice 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 yrkeskunskap och bevarat sin farleds-
kännedom.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande och förnyande av linje-
lotsbrev och om de uppgifter som ska an-
tecknas i det får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Transport- och kommunikat-
ionsverket får meddela närmare föreskrifter 
om förfarandena för ansökan om och förny-
ande av linjelotsbrev och fastställa ansök-
ningsblanketterna eller deras elektroniska 
form.

16 §

Dispens

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan be-
vilja befälhavaren eller styrmannen på ett 
fartyg, en fartygskombination eller en bog-
serkombination som på grund av storleken 
omfattas av skyldigheten att anlita lots far-
tygsspecifik dispens från skyldigheten att 
anlita lots, om fartygets bruttodräktighet är 
mindre än 3 700. Dispens kan beviljas för 

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 skyldighet-
en att anlita lots, om fartygets bruttodräktig-
het är mindre än 3 700. Dispens kan beviljas 
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antingen en enskild eller flera lotspliktiga 
farleder eller för alla farleder inom ett be-
gränsat vattenområde.

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 
egenskaper i allt väsentligt motsvarar det 
fartyg som ansökan gäller.

För beviljande av dispens förutsätts att sö-
kanden

1) har erfarenhet av att i egenskap av be-
fälhavare eller styrman på den eller de farle-
der ansökan gäller under de senaste fem 
åren ha navigerat fartyget

a) i minst 12 månader, varav minst 6 må-
nader 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 an-
sökan 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 el-
ler 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 del-
område som avses i 2 punkten i det nämnda 
momentet, 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 simulator-
prov som avses i de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den 21 § som gällde vid 
lagens ikraftträdande, 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 vill-
kor som gäller vakttjänsten på fartyget eller 
befälets erfarenhet av fartygsnavigering.

Dispens beviljas för högst fem år och kan 

för antingen en enskild eller flera lotsplik-
tiga farleder eller för alla farleder inom ett 
begränsat vattenområde.

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 
egenskaper i allt väsentligt motsvarar det 
fartyg som ansökan gäller.

För beviljande av dispens förutsätts att sö-
kanden

1) har erfarenhet av att i egenskap av be-
fälhavare eller styrman på den eller de farle-
der ansökan gäller under de senaste fem 
åren ha navigerat fartyget

a) i minst 12 månader, varav minst 6 må-
nader 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 an-
sökan 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 el-
ler 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 del-
område som avses i 2 punkten i det nämnda 
momentet, 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 simulator-
prov som avses i de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den 21 § som gällde vid 
lagens ikraftträdande, 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 vill-
kor som gäller vakttjänsten på fartyget eller 
befälets erfarenhet av fartygsnavigering.
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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.

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla dis-
pensen om grunderna för beviljandet upphör 
att gälla, om den som fått dispens upprepade 
gånger bryter mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den eller mot 
andra bestämmelser och föreskrifter som 
gäller fartygstrafiken eller om han eller hon 
i övrigt genom sina handlingar äventyrar sä-
kerheten i fartygstrafiken.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för förnyande av dispens samt om de 
uppgifter som ska antecknas i den får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Trafik-
säkerhetsverket får meddela närmare före-
skrifter om förfarandena för ansökan om och 
förnyande av dispens och fastställa ansök-
ningsblanketterna eller deras elektroniska 
form.

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 dis-
pens upprepade gånger bryter mot denna lag 
eller mot bestämmelser som utfärdats och 
föreskrifter som meddelats med stöd av den 
eller mot andra bestämmelser och föreskrif-
ter som gäller fartygstrafiken eller om han 
eller hon i övrigt genom sina handlingar 
äventyrar säkerheten i fartygstrafiken.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för förnyande av dispens samt om de 
uppgifter som ska antecknas i den får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Trans-
port- och kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om förfarandena för an-
sökan om och förnyande av dispens och 
fastställa ansökningsblanketterna eller deras 
elektroniska form.

18 §

Tillsyn

Kommunikationsministeriet sörjer för den 
allmänna styrningen och utvecklingen av 
lotsningsverksamheten.

Trafiksäkerhetsverket övervakar efterlev-
naden av andra bestämmelser i denna lag än 
6 §.

Leverantören av fartygstrafikservice med-
delar omedelbart Trafiksäkerhetsverket de 
avvikelser som den lägger märke till i fråga 
om iakttagandet av skyldigheten att anlita 
lots och användningen av styrsedel för lots, 
linjelotsbrev och dispens samt tillhandahål-
landet av lotsningstjänster.

Trafiksäkerhetsverket ska med hjälp av en 
teknisk anslutning lämna VTS-myndigheten 
uppdaterade uppgifter om styrbrev för lots, 
linjelotsbrev, dispens och undantag från 
skyldigheten att anlita lots. Trafiksäkerhets-
verket kan meddela VTS-myndigheten un-
dantag också på annat sätt än med hjälp av 

18 §

Tillsyn

Kommunikationsministeriet sörjer för den 
allmänna styrningen och utvecklingen av 
lotsningsverksamheten.

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

Leverantören av fartygstrafikservice med-
delar omedelbart Transport- och kommuni-
kationsverket de avvikelser som den lägger 
märke till i fråga om iakttagandet av skyl-
digheten att anlita lots och användningen av 
styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens 
samt tillhandahållandet av lotsningstjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska 
med hjälp av en teknisk anslutning lämna 
leverantören av fartygstrafikservice uppdate-
rade uppgifter om styrbrev för lots, linje-
lotsbrev, dispens och undantag från skyldig-
heten att anlita lots. Transport- och kommu-
nikationsverket kan meddela leverantören av 
fartygstrafikservice undantag också på annat 
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en teknisk anslutning.

Det bolag som tillhandahåller lotsnings-
tjänster ska i elektronisk form lämna leve-
rantören av fartygstrafikservice aktuella 
uppgifter om beställning av lots och på-
gående lotsningsuppdrag. Bolaget ska med-
dela leverantören av fartygstrafikservice av-
vikelser eller störningar i lotsningsverksam-
heten.

sätt än med hjälp av en teknisk anslutning.
Det bolag som tillhandahåller lotsnings-

tjänster ska i elektronisk form lämna leve-
rantören av fartygstrafikservice aktuella 
uppgifter om beställning av lots och på-
gående lotsningsuppdrag. Bolaget ska med-
dela leverantören av fartygstrafikservice av-
vikelser eller störningar i lotsningsverksam-
heten.

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 Trafiksä-
kerhetsverket samt av examensbeslut av an-
ordnare av lotsexamina får begäras hos Tra-
fiksäkerhetsverket på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. Ett beslut som har medde-
lats med anledning av begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen 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 förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

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 lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden ( / ).

Omprövning av andra beslut av Transport-
och kommunikationsverket samt av examens-
beslut av anordnare av lotsexamina får begä-
ras hos Transport- och kommunikationsver-
ket på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut som har meddelats med anledning 
av begäran om omprövning får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återkallande av styrsedel för lots 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden. Över andra beslut av förvaltnings-
domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

21 §

Närmare föreskrifter, förteckningar och un-

21 §

Närmare föreskrifter, förteckningar och un-
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dantag

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om de farleder där lots ska anlitas 
och om lotsplatserna samt publicerar en för-
teckning över dessa.

Trafiksäkerhetsverket för förteckning över 
de styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev, dispen-
ser 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 bestämmelser-
na om skyldigheten att anlita lots, kan Trafik-
säkerhetsverket på ansökan bevilja fartyg un-
dantag 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 sam-
arbete och som genomförs inom ett begränsat 
område eller för genomförande av tävlingar, 
räddningsaktioner eller gränssäkerhetsupp-
drag, eller

2) för arbeten på en hydroteknisk bygg-
plats, läggande av rör, kabel eller annat lik-
nande, underhållsarbeten i lotsningsfarleden, 
forskningsverksamhet på ett visst vattenom-
råde, specialtransport genom bogsering eller 
för trafik för tryggande av trafik- och trans-
portservice som avses i 5 § i lagen om främ-
jande av skärgårdens utveckling.

Trafiksäkerhetsverket kan på de grunder 
som avses i 3 mom. även bevilja lotsningsbo-
laget undantag från skyldigheten att tillhan-
dahålla lotsningstjänster.

dantag 

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 skyl-
digheten att anlita lots som verket beviljat.

Om fartygssäkerheten och miljön inte 
äventyras och det är uppenbart onödigt eller 
oskäligt komplicerat att iaktta bestämmelser-
na 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 sam-
arbete och som genomförs inom ett begränsat 
område eller för genomförande av tävlingar, 
räddningsaktioner eller gränssäkerhetsupp-
drag, eller

2) för arbeten på en hydroteknisk bygg-
plats, läggande av rör, kabel eller annat lik-
nande, underhållsarbeten i lotsningsfarleden, 
forskningsverksamhet på ett visst vattenom-
råde, specialtransport genom bogsering eller 
för trafik för tryggande av trafik- och trans-
portservice som avses i 5 § i lagen om främ-
jande av skärgårdens utveckling.

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

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————

RP 61/2018 rd



1413

54.

Lag 

om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2, 4 och 6—8 §, sådana 

de lyder, 2 och 6 § delvis ändrade i lag 1312/2009, 4 § i lag 1312/2009, 7 § i lag 1220/2011 
samt 8 § i lag 992/2015, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

2 §

Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbild-
ning krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsver-
ket.

Kompletterande villkor som hör samman 
med det praktiska anordnandet av undervis-
ningen kan fogas till tillståndet. Villkoren 
skall relateras till verksamhetens art och om-
fattning och de skall överensstämma med de 
syften som anges i 1 §.

2 §

Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbild-
ning krävs tillstånd av Transport- och kom-
munikationsverket.

Kompletterande villkor som hör samman 
med det praktiska anordnandet av undervis-
ningen kan fogas till tillståndet. Villkoren 
ska relateras till verksamhetens art och om-
fattning och de ska överensstämma med de 
syften som anges i 1 §.

4 §

Ansökan om tillstånd för trafikföretagarut-
bildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska 
sökas skriftligen hos Trafiksäkerhetsverket. 
Ansökan ska innehålla de uppgifter som till-
ståndsmyndigheten har begärt och som be-
hövs för behandlingen av ansökan.

4 §

Ansökan om tillstånd för trafikföretagarut-
bildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska 
sökas skriftligen hos Transport- och kom-
munikationsverket. Ansökan ska innehålla 
de uppgifter som tillståndsmyndigheten har 
begärt och som behövs för behandlingen av 
ansökan.

6 §

Återkallande av tillstånd för trafikföreta-
garutbildning

Fordonsförvaltningscentralen kan åter-
kalla ett tillstånd för trafikföretagarutbild-

6 §

Återkallande av tillstånd för trafikföreta-
garutbildning

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett tillstånd för trafikföretagarut-
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ning helt eller för viss tid
1) om tillståndshavaren inte längre upp-

fyller villkoren för erhållande av tillstånd för 
trafikföretagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och 
upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för 
trafikföretagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat före-
kommer väsentliga brister,

4) om tillståndshavaren utan godtagbar or-
sak upprepade gånger underlåter att ordna 
de kurser som denne uppgett för Trafiksä-
kerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för att 
återkalla tillståndet tilldela tillståndshavaren 
en varning, om det med beaktande av trafik-
företagarutbildningens syfte och målsättning 
skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas 
eller om tillståndshavaren redan har avhjälpt 
bristerna.

Trafiksäkerhetsverket ska på begäran av 
tillståndshavaren återkalla tillståndet.

bildning helt och hållet eller för viss tid
1) om tillståndshavaren inte längre upp-

fyller villkoren för erhållande av tillstånd för 
trafikföretagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och 
upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för 
trafikföretagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat före-
kommer väsentliga brister,

4) om tillståndshavaren utan godtagbar or-
sak upprepade gånger underlåter att ordna 
de kurser som denne uppgett för Transport-
och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i stället för att återkalla tillståndet tilldela 
tillståndshavaren en varning, om det med 
beaktande av trafikföretagarutbildningens 
syfte och målsättning skulle vara oskäligt att 
tillståndet återkallas eller om tillståndshava-
ren redan har avhjälpt bristerna.

Transport- och kommunikationsverket ska 
på begäran av tillståndshavaren återkalla 
tillståndet.

7 §

Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Trafiksäkerhetsverket ska regelbundet 
övervaka ordnandet av trafikföretagarut-
bildning på det sätt som förutsätts i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1071/2009 om gemensamma regler beträf-
fande de villkor som ska uppfyllas av perso-
ner som bedriver yrkesmässig trafik och om 
upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. 
Verket har rätt att inspektera platser där till-
ståndshavarna ger trafikföretagarutbildning 
enligt denna lag. Inspektioner får dock inte 
utföras i lokaler som används för permanent 
boende.

7 §

Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Transport- och kommunikationsverket ska 
regelbundet övervaka ordnandet av trafikfö-
retagarutbildning på det sätt som förutsätts i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler 
beträffande de villkor som ska uppfyllas av 
personer som bedriver yrkesmässig trafik 
och om upphävande av rådets direktiv 
96/26/EG. Verket har rätt att inspektera 
platser där tillståndshavarna ger trafikföre-
tagarutbildning enligt denna lag. Inspektion-
er får dock inte utföras i lokaler som an-
vänds för permanent boende.

8 §

Ändringssökande

Ett beslut om återkallande av tillstånd för 
trafikföretagarutbildning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-

8 §

Ändringssökande

Ett beslut om återkallande av tillstånd för 
trafikföretagarutbildning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
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gen (586/1996).
När det gäller andra beslut får omprövning 

begäras på det sätt som anges i förvaltnings-
lagen (434/2003). Det beslut som meddelas 
med anledning av begäran om omprövning 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen. Över andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får besvär anföras endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan i sitt beslut be-
stämma att beslutet ska iakttas trots änd-
ringssökande.

förvaltningsärenden ( / ).
När det gäller andra beslut får omprövning 

begäras på det sätt som anges i förvaltnings-
lagen (434/2003). Det beslut som meddelas 
med anledning av begäran om omprövning 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som avses i 1 mom. får överklagas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden. Över andra 
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär 
anföras endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas 
trots ändringssökande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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55.

Lag 

om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 2, 10, 12—14, 16, 17, 20—22 

och 24 §, av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag och 24 § sådan den lyder i lag 
993/2015, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på alla finska passa-
gerarfartyg och sådana utländska passage-
rarfartyg som anlöper eller avgår från en 
finsk hamn.

Denna lag tillämpas inte på
1) örlogsfartyg eller trupptransportfartyg,
2) försvarsmaktens eller gränsbevaknings-

väsendets fartyg, om de inte regelbundet an-
vänds i allmän trafik för persontransporter,

3) fritidsbåtar för vilka inte har förordnats 
någon besättning och vilka inte medför fler 
än tolv passagerare i kommersiellt syfte.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på alla finska passa-
gerarfartyg och sådana utländska passage-
rarfartyg som anlöper eller avgår från en 
finsk hamn.

Denna lag tillämpas inte på
1) örlogsfartyg eller trupptransportfartyg,
2) Försvarsmaktens eller Gränsbevak-

ningsväsendets fartyg, om de inte regelbun-
det används i allmän trafik för persontrans-
porter,

3) fritidsbåtar för vilka det inte har förord-
nats någon besättning och vilka inte medför 
fler än tolv passagerare i kommersiellt syfte.

10 § 

Upprättande och godkännande av ett system 
för personlistor samt utseende av en person

att föra personlistan 

Ett bolag vars passagerarfartyg är inskrivet 
i det trafik- och transportregister som förs av 
Trafiksäkerhetsverket eller i det fartygsre-
gister som förs av Statens ämbetsverk på 
Åland ska upprätta ett system för personlis-
tor, om bolaget i enlighet med 5 § ska räkna 
och anmäla antalet personer ombord på pas-
sagerarfartyget eller i enlighet med 6 § ska 
anteckna och anmäla de ombordvarandes 
personuppgifter. På samma eller liknande 

10 §

Upprättande och godkännande av ett system 
för personlistor samt utseende av en person 

att föra personlistan

Ett bolag vars passagerarfartyg är inskrivet 
i det trafik- och transportregister som förs av 
Transport- och kommunikationsverket eller i 
det fartygsregister som förs av Statens äm-
betsverk på Åland ska upprätta ett system 
för personlistor, om bolaget i enlighet med 5 
§ ska räkna och anmäla antalet personer 
ombord på passagerarfartyget eller i enlighet 
med 6 § ska anteckna och anmäla de om-
bordvarandes personuppgifter. På samma el-
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rutter får det inte användas olika system 
utan särskilda skäl.

Bolaget ska ansöka om Trafiksäkerhets-
verkets godkännande av systemet för per-
sonlistor innan det tas i bruk. Bolaget ska 
utse en person att föra personlistan och an-
mäla dennes kontaktuppgifter till Trafiksä-
kerhetsverket. Bolaget ska också lämna Tra-
fiksäkerhetsverket övriga uppgifter och ut-
redningar som behövs för godkännandet av 
systemet.

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna sy-
stemet, om det uppfyller kraven enligt denna 
lag.

Om systemet för personlistor genomgår 
väsentliga ändringar, ska bolaget ansöka om 
Trafiksäkerhetsverket godkännande av änd-
ringarna.

ler liknande rutter får det inte användas 
olika system utan särskilda skäl.

Bolaget ska ansöka om Transport- och 
kommunikationsverkets godkännande av sy-
stemet för personlistor innan det tas i bruk. 
Bolaget ska utse en person att föra person-
listan och anmäla dennes kontaktuppgifter 
till Transport- och kommunikationsverket. 
Bolaget ska också lämna Transport- och 
kommunikationsverket övriga uppgifter och 
utredningar som behövs för godkännandet 
av systemet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
godkänna systemet, om det uppfyller kraven 
enligt denna lag.

Om systemet för personlistor genomgår 
väsentliga ändringar, ska bolaget ansöka om 
Transport- och kommunikationsverkets god-
kännande av ändringarna.

12 §

Funktionsvillkor för systemet för personlis-
tor

Ett bolag ska utforma och genomföra sitt 
system för personlistor så att

1) uppgifterna i systemet är i lättläst form,
2) uppgifterna i systemet vid behov är lätt 

tillgängliga för gränsbevakningsväsendet, 
Trafiksäkerhetsverket, Nödcentralsverket, 
polisen, tullverket, Centralen för undersök-
ning av olyckor samt i räddningslagen 
(468/2003) avsedda räddningsmyndigheter 
och räddningsverk,

3) systemet fungerar användarvänligt och 
så att inga onödiga dröjsmål uppstår för pas-
sagerare vid ombordstigning eller landstig-
ning,

4) uppgifterna i systemet skyddas genom 
behövliga tekniska och organisatoriska åt-
gärder mot oavsiktlig eller lagstridig rade-
ring eller förlust, oavsiktliga eller lagstridiga 
ändringar, utlämnanden, avslöjanden och 
överföringar eller obehörig åtkomst och an-
nan lagstridig behandling.

12 §

Funktionsvillkor för systemet för personlis-
tor

Ett bolag ska utforma och genomföra sitt 
system för personlistor så att

1) uppgifterna i systemet är i lättläst form,
2) uppgifterna i systemet vid behov är lätt 

tillgängliga för Gränsbevakningsväsendet, 
Transport- och kommunikationsverket, Nöd-
centralsverket, polisen, Tullen, Centralen för 
undersökning av olyckor samt i räddnings-
lagen (468/2003) avsedda räddningsmyn-
digheter och räddningsverk,

3) systemet fungerar användarvänligt och 
så att inga onödiga dröjsmål uppstår för pas-
sagerare vid ombordstigning eller landstig-
ning,

4) uppgifterna i systemet skyddas genom 
behövliga tekniska och organisatoriska åt-
gärder mot oavsiktlig eller lagstridig rade-
ring eller förlust, oavsiktliga eller lagstridiga 
ändringar, utlämnanden, avslöjanden och 
överföringar eller obehörig åtkomst och an-
nan lagstridig behandling.

13 § 13 §
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Den person som bolaget utsett att föra per-
sonlistan

Den person som bolaget utsett att föra per-
sonlistan ansvarar för att de uppgifter som 
avses i 5—7 § bevaras och införs i systemet 
för personlistor samt för att uppgifterna i en 
nödsituation eller efter en olycka vidarebe-
fordras till de i 12 § 2 punkten avsedda 
myndigheter som deltar i efterspanings- och 
räddningsverksamhet.

Om bolaget utser en ny person att föra 
personlistan eller kontaktuppgifterna för den 
som utsetts ändras, ska bolaget göra en an-
mälan om ändringarna till Trafiksäkerhets-
verket.

Trafiksäkerhetsverket ska lämna uppgift 
om den person som bolaget utsett att föra 
personlistan och den personens kontaktupp-
gifter samt ändringar i uppgifterna till sjö-
räddningscentralen och Nödcentralsverket, 
av vilka de myndigheter som avses i 12 § 2
punkten kan få uppgifterna vid behov.

Den person som bolaget utsett att föra per-
sonlistan

Den person som bolaget utsett att föra per-
sonlistan ansvarar för att de uppgifter som 
avses i 5–7 § bevaras och införs i systemet 
för personlistor samt för att uppgifterna i en 
nödsituation eller efter en olycka vidarebe-
fordras till de i 12 § 2 punkten avsedda 
myndigheter som deltar i efterspanings- och 
räddningsverksamhet.

Om bolaget utser en ny person att föra 
personlistan eller kontaktuppgifterna för den 
som utsetts ändras, ska bolaget göra en an-
mälan om ändringarna till Transport- och 
kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska 
lämna uppgift om den person som bolaget 
utsett att föra personlistan och den perso-
nens kontaktuppgifter samt ändringar i upp-
gifterna till sjöräddningscentralen och Nöd-
centralsverket, av vilka de myndigheter som 
avses i 12 § 2 punkten kan få uppgifterna 
vid behov.

14 §

Utlämnande av uppgifter

Ett bolag och den person som bolaget ut-
sett att föra personlistan får för efterspa-
nings- eller räddningsverksamhet samt ut-
redningarna efter en olycka lämna ut uppgif-
terna på personlistorna och i systemet för 
personlistor endast till gränsbevakningsvä-
sendet, Trafiksäkerhetsverket, Nödcentrals-
verket, polisen, tullverket, Centralen för 
undersökning av olyckor samt i räddnings-
lagen avsedda räddningsmyndigheter och 
räddningsverk.

Uppgifterna kan också lämnas ut via en 
teknisk anslutning eller på annat sätt i 
elektronisk form.

I fråga om myndigheternas rätt att få upp-
gifter som avses i denna lag för andra än i 1 
mom. avsedda ändamål föreskrivs särskilt.

14 §

Utlämnande av uppgifter

Ett bolag och den person som bolaget ut-
sett att föra personlistan får för efterspa-
nings- eller räddningsverksamhet samt ut-
redningarna efter en olycka lämna ut uppgif-
terna i personlistorna och i systemet för per-
sonlistor endast till Gränsbevakningsväsen-
det, Transport- och kommunikationsverket, 
Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Cen-
tralen för undersökning av olyckor samt i 
räddningslagen avsedda räddningsmyndig-
heter och räddningsverk.

Uppgifterna kan också lämnas ut via en 
teknisk anslutning eller på annat sätt i 
elektronisk form.

I fråga om myndigheternas rätt att få upp-
gifter som avses i denna lag för andra än i 1 
mom. avsedda ändamål föreskrivs särskilt.

16 § 16 §
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Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att be-
stämmelserna i denna lag iakttas. Trafiksä-
kerhetsverket ska utföra inspektioner för att 
kontrollera hur systemet för personlistor 
fungerar. Inspektionsrätten omfattar dock 
inte lokaler avsedda för boende.

Om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i 
denna lag och överträdelsen är klar och all-
varlig, ska Trafiksäkerhetsverket utan 
dröjsmål anmäla detta till fartygets flaggstat.

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att bestämmelserna i denna lag 
iakttas. Transport- och kommunikationsver-
ket ska utföra inspektioner för att kontrollera 
hur systemet för personlistor fungerar. In-
spektionsrätten omfattar dock inte lokaler 
avsedda för boende.

Om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i 
denna lag och överträdelsen är klar och all-
varlig, ska Transport- och kommunikations-
verket utan dröjsmål anmäla detta till farty-
gets flaggstat.

17 §

Administrativa tvångsmedel

Om ett bolag, den person som bolaget ut-
sett att föra personlistan eller fartygets be-
fälhavare inte iakttar denna lag, kan Trafik-
säkerhetsverket ålägga bolaget, personen el-
ler befälhavaren att avhjälpa de brister eller 
missförhållanden som upptäckts. Trafiksä-
kerhetsverket kan sätta ut en tid inom vilken 
bristerna eller missförhållandena ska vara 
avhjälpta. Tidsfristens längd är beroende av 
hur pass allvarliga och omfattande bristerna 
eller missförhållandena är. Tidsfristen kan 
vara högst sex månader. Beslutet kan före-
nas med vite och, om det inte handlar om 
smärre brister eller missförhållanden, med 
hot om att fartygets färd avbryts. Bestäm-
melser om vite och hot om avbrytande finns 
i viteslagen (1113/1990).

17 §

Administrativa tvångsmedel

Om ett bolag, den person som bolaget ut-
sett att föra personlistan eller fartygets be-
fälhavare inte iakttar bestämmelserna i 
denna lag, kan Transport- och kommunikat-
ionsverket ålägga bolaget, personen eller be-
fälhavaren att avhjälpa de brister eller miss-
förhållanden som upptäckts. Transport- och 
kommunikationsverket kan sätta ut en tid 
inom vilken bristerna eller missförhållan-
dena ska vara avhjälpta. Tidsfristens längd 
är beroende av hur pass allvarliga och om-
fattande bristerna eller missförhållandena är. 
Tidsfristen kan vara högst sex månader. Be-
slutet kan förenas med vite och, om det inte 
handlar om smärre brister eller missförhål-
landen, med hot om att fartygets färd av-
bryts. Bestämmelser om vite och hot om av-
brytande finns i viteslagen (1113/1990).

20 §

Undantag

Trafiksäkerhetsverket ska i enlighet med 
artikel 9.3 i direktivet om personlistor in-
formera Europeiska gemenskapernas kom-
mission om sådana undantag från skyldig-
heten att göra upp listor som enligt 5 § 2 
mom. och 6 § 3 mom. gäller någon annan-
stans än på inre farvatten i Finland.

20 §

Undantag

Transport- och kommunikationsverket ska 
i enlighet med artikel 9.3 i direktivet om 
personlistor informera Europeiska gemen-
skapernas kommission om sådana undantag 
från skyldigheten att göra upp listor som en-
ligt 5 § 2 mom. och 6 § 3 mom. gäller någon 
annanstans än på inre farvatten i Finland.
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21 §

Avvikelser

Ett bolag har inte skyldighet att enligt 6 § 
anteckna och anmäla de ombordvarande i 
fråga om regelbunden trafik inom sådant 
område för vilket Europeiska gemenskaper-
nas kommission under de förutsättningar 
som anges i artikel 9.4 i direktivet om per-
sonlistor har medgett avvikelse, helt eller 
delvis, från kraven enligt artikel 5.1 i direk-
tivet.

Ansökan om den avvikelse som avses i 1 
mom. ska riktas till kommunikationsmi-
nisteriet. Kommunikationsministeriet anhål-
ler om den föreslagna avvikelsen hos Euro-
peiska gemenskapernas kommission, om de 
förutsättningar som avses i artikel 9.4 i di-
rektivet om personlistor uppfylls. Före be-
slutet ska kommunikationsministeriet begära 
utlåtande om ärendet av Trafiksäkerhetsver-
ket, gränsbevakningsväsendet samt också av 
Ålands landskapsregering i de fall där avvi-
kelsen har betydelse för trafiken i landskapet 
Åland.

En avvikelse kan gälla sådana passagerar-
fartyg som går i trafik från en hamn i Fin-
land och som för ett sådant lands flagg som 
är fördragsslutande part i SOLAS-
konventionen men inte är medlemsstat i 
Europeiska gemenskapen endast om ifråga-
varande stat ger tillstånd därtill.

21 §

Avvikelser

Ett bolag har inte skyldighet att enligt 6 § 
anteckna och anmäla de ombordvarande i 
fråga om regelbunden trafik inom sådant 
område för vilket Europeiska gemenskaper-
nas kommission under de förutsättningar 
som anges i artikel 9.4 i direktivet om per-
sonlistor har medgett avvikelse, helt eller 
delvis, från kraven enligt artikel 5.1 i direk-
tivet.

Ansökan om den avvikelse som avses i 1 
mom. ska riktas till kommunikationsmi-
nisteriet. Kommunikationsministeriet anhål-
ler om den föreslagna avvikelsen hos Euro-
peiska gemenskapernas kommission, om de 
förutsättningar som avses i artikel 9.4 i di-
rektivet om personlistor uppfylls. Före be-
slutet ska kommunikationsministeriet begära 
utlåtande om ärendet av Transport- och 
kommunikationsverket, Gränsbevakningsvä-
sendet samt också av Ålands landskapsrege-
ring i de fall där avvikelsen har betydelse för 
trafiken i landskapet Åland.

En avvikelse kan gälla sådana passagerar-
fartyg som går i trafik från en hamn i Fin-
land och som för ett sådant lands flagg som 
är fördragsslutande part i SOLAS-
konventionen men inte är medlemsstat i 
Europeiska gemenskapen endast om ifråga-
varande stat ger tillstånd därtill.

22 §

Föreskrifter om skyddade havsområden och 
gränserna för dem

Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare fö-
reskrifter om de skyddade havsområden som 
avses i 3 § 11 punkten och om gränserna för 
dem.

22 §

Föreskrifter om skyddade havsområden och 
gränserna för dem

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar närmare föreskrifter om de skyddade 
havsområden som avses i 3 § 11 punkten 
och om gränserna för dem.

24 § 24 §
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Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av 17 § får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av Trafiksäker-
hetsverket samt beslut av kommunikations-
ministeriet får omprövning begäras på det 
sätt som anges i förvaltningslagen 
(434/2003). Det beslut som meddelas med 
anledning av begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får 
besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Trafiksäkerhetsverket ska 
iakttas trots ändringssökande, om inte den 
myndighet där ändring sökts bestämmer nå-
got annat.

Ändring i en avgift för Trafiksäkerhets-
verkets godkännande av system för person-
listor får sökas på det sätt som anges i 11 b § 
i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av 17 § får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

När det gäller andra beslut av Transport-
och kommunikationsverket samt beslut av 
kommunikationsministeriet får omprövning 
begäras på det sätt som anges i förvaltnings-
lagen (434/2003). Det beslut som meddelas 
med anledning av begäran om omprövning 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden.

Över förvaltningsdomstolens beslut får 
besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket ska iakttas trots ändringssökande, 
om inte den myndighet där ändring sökts 
bestämmer något annat.

Ändring i en avgift för Transport- och 
kommunikationsverkets godkännande av sy-
stem för personlistor får sökas på det sätt 
som anges i 11 b § i lagen om grunderna för 
avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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56.

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som an-
vänds till havs

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

(690/2010) 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 577/2014, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse
24 §

Utlämnande av uppgifter som innehåller 
personuppgifter

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet får sådana 
uppgifter i registret som innehåller person-
uppgifter lämnas ut i form av kopior och ut-
skrifter eller med hjälp av en teknisk anslut-
ning eller annars elektroniskt

1) till tullmyndigheterna för i lag angivna 
tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, 
förundersökning, beskattning och övervak-
ning av beskattningen,

2) till gränsbevakningsväsendet och poli-
sen för övervakning av fisket, upprätthål-
lande av gränssäkerheten, övervakning av 
sjötrafiken, förebyggande av brott, förunder-
sökning, undersökning av oljeutsläpp och 
räddningsverksamhet,

3) till Trafiksäkerhetsverket för styrning 
av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och 
upprätthållande av fartygsregister,

4) till arbetarskyddsmyndigheterna för 
övervakning av arbetsförhållandena ombord 
på fiskefartyg,

5) till utmätningsmyndigheterna för att de 
ska kunna utföra sina verkställighetsuppgif-
ter,

6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn 
för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen 
följs,

7) till Ålands landskapsregering för över-
vakning av hur den gemensamma fiskeripo-

24 §

Utlämnande av uppgifter som innehåller 
personuppgifter

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet får sådana 
uppgifter i registret som innehåller person-
uppgifter lämnas ut i form av kopior och ut-
skrifter eller med hjälp av en teknisk anslut-
ning eller annars elektroniskt

1) till Tullen för i lag angivna tillsynsupp-
gifter, förebyggande av brott, förundersök-
ning, beskattning och övervakning av be-
skattningen,

2) till gränsbevakningsväsendet och poli-
sen för övervakning av fisket, upprätthål-
lande av gränssäkerheten, övervakning av 
sjötrafiken, förebyggande av brott, förunder-
sökning, undersökning av oljeutsläpp och 
räddningsverksamhet,

3) till Transport- och kommunikationsver-
ket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjö-
säkerheten och upprätthållande av fartygsre-
gister,

4) till arbetarskyddsmyndigheterna för 
övervakning av arbetsförhållandena ombord 
på fiskefartyg,

5) till utmätningsmyndigheterna för att de 
ska kunna utföra sina verkställighetsuppgif-
ter,

6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn 
för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen 
följs,

7) till Ålands landskapsregering för över-
vakning av hur den gemensamma fiskeripo-
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litiken följs och för registrering av sådana 
finska fartyg som har sin hemort i landskap-
et Åland,

8) till myndigheterna i medlemsstater i 
Europeiska unionen eller i stater som tillträtt 
avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, till Europeiska kommissionen, 
till Gemenskapens kontrollorgan för fiske 
och till de myndigheter som avses i internat-
ionella överenskommelser för fullgörande 
av de förpliktelser som följer av unionens 
lagstiftning eller internationella överens-
kommelser som är bindande för Finland,

9) till Centralen för undersökning av 
olyckor för räddningsundersökning och 
undersökning av olyckor,

10) till Statistikcentralen och Naturresurs-
institutet för upprättande av statistik och för 
forskning,

11) till universiteten och högskolorna för 
upprättande av statistik och för forskning,

12) till rådgivnings- och intressebevak-
ningsorganisationerna inom fiskerinärings-
branschen för information och rådgivning 
som gäller fiskerinäringen,

13) till dem som godkänts av den register-
ansvariga, för utrednings-, forsknings- och 
planeringsändamål som hänför sig till förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning eller 
gäller fiskerinäringen.

Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en 
teknisk anslutning ska den som begär upp-
gifterna visa att de skyddas enligt 32 § i per-
sonuppgiftslagen.

litiken följs och för registrering av sådana 
finska fartyg som har sin hemort i landskap-
et Åland,

8) till myndigheterna i medlemsstater i 
Europeiska unionen eller i stater som tillträtt 
avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, till Europeiska kommissionen, 
till gemenskapens kontrollorgan för fiske 
och till de myndigheter som avses i internat-
ionella överenskommelser för fullgörande 
av de förpliktelser som följer av unionens 
lagstiftning eller internationella överens-
kommelser som är bindande för Finland,

9) till Centralen för undersökning av 
olyckor för räddningsundersökning och 
undersökning av olyckor,

10) till Statistikcentralen och Naturresurs-
institutet för upprättande av statistik och för 
forskning,

11) till universiteten och högskolorna för 
upprättande av statistik och för forskning,

12) till rådgivnings- och intressebevak-
ningsorganisationerna inom fiskerinärings-
branschen för information och rådgivning 
som gäller fiskerinäringen,

13) till dem som godkänts av den register-
ansvariga, för utrednings-, forsknings- och 
planeringsändamål som hänför sig till förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning eller 
gäller fiskerinäringen.

Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en 
teknisk anslutning ska den som begär upp-
gifterna visa att de skyddas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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57.

Lag

om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 2 kap. 3—7 och 10 §, 2 a kap. 1—3 

och 6 §, 4 kap. 1 och 4—10 §, 5 kap. 1, 3, 5 och 6 §, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §, 7 kap. 5—7, 10, 
12, 13, 14 a och 15 §, 7 a kap. 3–5 §, 8 kap. 2, 3, 7 och 9—16 §, 8 a kap. 1–3 §, 9 kap. 7 §, 10 
kap. 1—4 §, 12 kap. 1, 2, 11—13 och 15–18 § samt 13 kap. 2, 4, 7 och 8 §,

av dem 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4, 5, 6 och 8 §, 5 kap. 1 och 3 §, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 
6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 275/2017, 2 a kap. 1 och 3 § sådana den lyder i lagar-
na 275/2017 och (  /   ), 2 a kap. 1—32 och 6 §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 14 a § samt 10 
kap. 3 och 4 § sådana de lyder i lag 275/2017, 7 kap. 7, 10, 12 och 13 §, 7 a kap. 4 och 5 § 
samt 12 kap. 18 § sådana de lyder i lag 998/2014, 7 kap. 15 §, 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 § såd-
ana de lyder delvis ändrade i lag 998/2014, 7 a kap. 3 § sådana den lyder i lagarna 998/2014 
och 275/2017, 8 kap. 3 §, 12 kap. 2 och 12 § samt 13 kap. 7 § sådana de lyder delvis ändrade i 
lag 473/2016, 8 kap. 7 och 9—16 § sådana de lyder i lag 473/2016, 8 a kap. 1—3 § sådana de 
lyder i lag 628/2017 samt 12 kap. 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 998/2014 och 
473/2016, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

2 kap.

Förhindrande av oljeutsläpp från fartyg

2 kap.

Förhindrande av oljeutsläpp från fartyg

3 §

Konstruktions- och anordningskrav på far-
tygens maskinutrymmen

Varje fartyg med en bruttodräktighet av 
400 eller mera ska i maskinrummet ha såd-
ana anordningar, konstruktioner och ar-
rangemang för förhindrande av oljeutsläpp 
som uppfyller kraven i bilaga I till MAR-
POL 73/78. Trafiksäkerhetsverket får på 
skriftlig ansökan bevilja undantag från kra-
ven enligt detta moment, förutsatt att anord-
ningen, arrangemanget eller konstruktionen 
uppfyller kraven i bilaga I till MARPOL 
73/78.

Finska fartyg vars längd är minst 24 meter 
och bruttodräktighet mindre än 400 ska ha 

3 §

Konstruktions- och anordningskrav på far-
tygens maskinutrymmen

Varje fartyg med en bruttodräktighet av 
400 eller mera ska i maskinrummet ha såd-
ana anordningar, konstruktioner och ar-
rangemang för förhindrande av oljeutsläpp 
som uppfyller kraven i bilaga I till MAR-
POL 73/78. Transport- och kommunikat-
ionsverket får på skriftlig ansökan bevilja 
undantag från kraven enligt detta moment, 
förutsatt att anordningen, arrangemanget el-
ler konstruktionen uppfyller kraven i bilaga 
I till MARPOL 73/78.

Finska fartyg vars längd är minst 24 meter 
och bruttodräktighet mindre än 400 ska ha 
antingen en tank för insamling av slagvatten 
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antingen en tank för insamling av slagvatten 
eller anordningar som motsvarar de mo-
deller Trafiksäkerhetsverket har godkänt och 
som garanterar att utflödet har ett oljeinne-
håll som utan utspädning inte överskrider 15 
miljondelar.

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor 
som anges i bilaga I till MARPOL 73/78 be-
sluta om anordningars, konstruktioners eller 
arrangemangs likvärdighet med de anord-
ningar som krävs enligt 1 och 2 mom., om 
de är lika effektiva som de anordningar, 
konstruktioner eller arrangemang som krävs 
i 1 och 2 mom.

Det är förbjudet att på finska fartyg föra 
olja i tankar för om kollisionsskottet.

eller anordningar som motsvarar de mo-
deller Transport- och kommunikationsverket
har godkänt och som garanterar att utflödet 
har ett oljeinnehåll som utan utspädning inte 
överskrider 15 miljondelar.

Transport- och kommunikationsverket kan 
på de villkor som anges i bilaga I till MAR-
POL 73/78 besluta om anordningars, kon-
struktioners eller arrangemangs likvärdighet 
med de anordningar som krävs enligt 1 och 
2 mom., om de är lika effektiva som de an-
ordningar, konstruktioner eller arrangemang 
som krävs i 1 och 2 mom.

Det är förbjudet att på finska fartyg föra 
olja i tankar för om kollisionsskottet.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på last-
utrymmena i oljetankfartyg

Oljetankfartygens konstruktion och anord-
ningar ska motsvara kraven i bilaga I till 
MARPOL 73/78 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om 
ett påskyndat införande av krav på dub-
belskrov eller likvärdig konstruktion för ol-
jetankfartyg med enkelskrov och om upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 
jämte ändringar.

Trafiksäkerhetsverket får utfärda föreskrif-
ter om likvärdighet och på skriftlig ansökan 
bevilja undantag från kraven enligt 1 mom. i 
enlighet med bilaga I till MARPOL 73/78.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på last-
utrymmena i oljetankfartyg

Oljetankfartygens konstruktion och anord-
ningar ska motsvara kraven i bilaga I till 
MARPOL 73/78 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om 
ett påskyndat införande av krav på dub-
belskrov eller likvärdig konstruktion för ol-
jetankfartyg med enkelskrov och om upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 
jämte ändringar.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda föreskrifter om likvärdighet och på 
skriftlig ansökan bevilja undantag från kra-
ven enligt 1 mom. i enlighet med bilaga I till 
MARPOL 73/78.

5 §

Fartygs beredskapsplaner för oljeförorening

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 och andra fartyg vars bruttodräk-
tighet är minst 400 ska ha en beredskapsplan 
för oljeförorening i enlighet med bilaga I till 
MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner den bered-
skapsplan som avses i 1 mom. för ett finskt 
fartyg.

5 §

Fartygs beredskapsplaner för oljeförorening

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 och andra fartyg vars bruttodräk-
tighet är minst 400 ska ha en beredskapsplan 
för oljeförorening i enlighet med bilaga I till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner den beredskapsplan som avses i 1 
mom. för ett finskt fartyg.
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6 §

Oljedagbok

På oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 ska fartygets befälhavare eller, 
under hans eller hennes tillsyn, någon annan 
person som hör till befälet föra oljedagbok.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska far-
tygets befälhavare eller, under hans eller 
hennes tillsyn, någon annan person som hör 
till befälet föra oljedagbok över maskinut-
rymmena på oljetankfartyg vars bruttodräk-
tighet är minst 150 och på andra fartyg vars 
bruttodräktighet är minst 400.

Trafiksäkerhetsverket ska fastställa formu-
läret för oljedagboken i enlighet med bilaga 
I till MARPOL 73/78. Trafiksäkerhetsverket
ska utarbeta ett formulär för oljedagboken 
för oljetankfartyg med en bruttodräktighet 
under 150 i enlighet med bilaga I till MAR-
POL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket och, när fartyget 
ligger i utländsk hamn, en behörig myndig-
het i utlandet har rätt att granska oljedagbo-
ken och på begäran få ett av befälhavaren 
styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Trafiksä-
kerhetsverket vidtar med stöd av detta mo-
ment ska genomföras så snabbt som möjligt 
och utan att fartyget fördröjs i onödan.

Oljedagboken ska hållas på en plats där 
den är lätt tillgänglig för granskning, och 
den ska sparas i tre år efter det att den sista 
anteckningen har gjorts i den.

6 §

Oljedagbok

På oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 ska fartygets befälhavare eller, 
under hans eller hennes tillsyn, någon annan 
person som hör till befälet föra oljedagbok.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska far-
tygets befälhavare eller, under hans eller 
hennes tillsyn, någon annan person som hör 
till befälet föra oljedagbok över maskinut-
rymmena på oljetankfartyg vars bruttodräk-
tighet är minst 150 och på andra fartyg vars 
bruttodräktighet är minst 400.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fastställa formuläret för oljedagboken i en-
lighet med bilaga I till MARPOL 73/78. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
utarbeta ett formulär för oljedagboken för 
oljetankfartyg med en bruttodräktighet un-
der 150 i enlighet med bilaga I till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket
och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en 
behörig myndighet i utlandet har rätt att 
granska oljedagboken och på begäran få ett 
av befälhavaren styrkt utdrag ur den. Åtgär-
der som Transport- och kommunikations-
verket vidtar med stöd av detta moment ska 
genomföras så snabbt som möjligt och utan 
att fartyget fördröjs i onödan.

Oljedagboken ska hållas på en plats där 
den är lätt tillgänglig för granskning, och 
den ska sparas i tre år efter det att den sista 
anteckningen har gjorts i den.

7 §

IOPP-certifikat

Oljetankfartyg i internationell fart vars 
bruttodräktighet är minst 150 och andra far-
tyg i internationell fart vars bruttodräktighet 
är minst 400 ska uppfylla bestämmelserna 
om konstruktion och anordningar i bilaga I 
till MARPOL 73/78. Som ett bevis på detta 
ska fartyget beviljas ett internationellt olje-
skyddscertifikat (IOPP-certifikat).

7 §

IOPP-certifikat

Oljetankfartyg i internationell fart vars 
bruttodräktighet är minst 150 och andra far-
tyg i internationell fart vars bruttodräktighet 
är minst 400 ska uppfylla bestämmelserna 
om konstruktion och anordningar i bilaga I 
till MARPOL 73/78. Som ett bevis på detta 
ska fartyget beviljas ett internationellt olje-
skyddscertifikat (IOPP-certifikat).
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Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ska på skriftlig ansökan 
utfärda IOPP-certifikat för finska fartyg en-
ligt formuläret i bilaga I till MARPOL
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven 
i den bilagan. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda IOPP-certifikat för utländska fartyg på 
begäran av fartygets flaggstat. Certifikat ut-
färdas för viss tid, högst fem år åt gången.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap ska på 
skriftlig ansökan utfärda IOPP-certifikat för 
finska fartyg enligt formuläret i bilaga I till 
MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget upp-
fyller kraven i den bilagan. Transport- och 
kommunikationsverket får utfärda IOPP-
certifikat för utländska fartyg på begäran av 
fartygets flaggstat. Certifikat utfärdas för 
viss tid och för högst fem år åt gången.

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska gemenskapens rättsakter,
i fråga om Finlands territorialvatten och 
ekonomiska zon och, när det gäller finska 
fartyg, också i fråga om områden utanför 
dessa utfärdas närmare bestämmelser om de 
utsläppsbegränsningar som gäller oljehaltiga 
blandningars hantering, egenskaper och ur-
sprung samt användningen av fartyg, borr-
plattformar och andra plattformar.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-
ställa bilaga I till MARPOL 73/78, Helsing-
forskonventionen och Europeiska gemen-
skapens rättsakter utfärda tekniska föreskrif-
ter i fråga om Finlands territorialvatten och 
ekonomiska zon och, när det gäller finska 
fartyg, också i fråga om områden utanför 
dessa om följande:

1) undantag, likvärdighet och modellerna 
för anordningar för behandling av utflödets 
oljeinnehåll och förflyttning av vätskor när 
det gäller de krav som i 3 och 4 § ställs på 
fartyg, borrplattformar och andra plattfor-
mar,

2) innehåll och uppställning i fråga om be-
redskapsplaner enligt 5 §,

3) formuläret för oljedagboken enligt 6 §, 
och

4) formuläret för IOPP-certifikatet enligt 7 
§.

De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska gemenskapens rättsakter, 
i fråga om Finlands territorialvatten och 
ekonomiska zon och, när det gäller finska 
fartyg, också i fråga om områden utanför 
dessa utfärdas närmare bestämmelser om de 
utsläppsbegränsningar som gäller oljehaltiga 
blandningars hantering, egenskaper och ur-
sprung samt användningen av fartyg, borr-
plattformar och andra plattformar.

Transport- och kommunikationsverket får i 
syfte att verkställa bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen och Euro-
peiska gemenskapens rättsakter utfärda tek-
niska föreskrifter i fråga om Finlands territo-
rialvatten och ekonomiska zon och, när det 
gäller finska fartyg, också i fråga om områ-
den utanför dessa om följande:

1) undantag, likvärdighet och modellerna 
för anordningar för behandling av utflödets 
oljeinnehåll och förflyttning av vätskor när 
det gäller de krav som i 3 och 4 § ställs på 
fartyg, borrplattformar och andra plattfor-
mar,

2) innehåll och uppställning i fråga om be-
redskapsplaner enligt 5 §,

3) formuläret för oljedagboken enligt 6 §, 
och

4) formuläret för IOPP-certifikatet enligt 7 
§.

De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
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i 2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg 
som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

i 2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg 
som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

2 a kap.

Överföring av oljelast från ett fartyg till 
ett annat

2 a kap.

Överföring av oljelast från ett fartyg till 
ett annat

1 §

Områden som anvisats för STS-operationer 

Överföring av oljelast mellan oljetankfar-
tyg (STS-operation) får utföras endast i 
hamnområden samt inom särskilt utsedda 
områden på finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon. 

För att upprätthålla skyddet av den marina 
miljön utser Trafiksäkerhetsverket efter för-
handlingar med Gränsbevakningsväsendet, 
Finlands miljöcentral, Tullen och leverantö-
ren av fartygstrafikservice de om-råden som 
avses i 1 mom. och för en för-teckning över 
dessa. Innan områdena utses ska berörda in-
tressentgrupper höras.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl och efter att ha hört de myndigheter 
som nämns i 2 mom. bevilja undantag från 
bestämmelserna i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl som hänför sig till skyddet av den ma-
rina miljön förbjuda en planerad enskild 
STS-operation.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
inte på STS-operationer som behövs för att 
trygga fartygs säkerhet eller rädda männi-
skoliv till sjöss, eller när de utförs för att 
avvärja vissa föroreningstillbud i syfte att 
minska skadan av miljöförorening.

1 §

Områden som anvisats för STS-operationer

Överföring av oljelast mellan oljetankfar-
tyg (STS-operation) får utföras endast i 
hamnområden samt inom särskilt utsedda 
områden på finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon.

För att upprätthålla skyddet av den marina 
miljön utser Transport- och kommunikat-
ionsverket efter förhandlingar med Gränsbe-
vakningsväsendet, Finlands miljöcentral, 
Tullen, Trafikledsverket och leverantören av 
fartygstrafikservice de områden som avses i 
1 mom. och för en förteckning över dessa. 
Innan områdena utses ska berörda intres-
sentgrupper höras.

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl och efter att ha hört de 
myndigheter som nämns i 2 mom. bevilja 
undantag från bestämmelserna i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl som hänför sig till skyddet 
av den marina miljön förbjuda en planerad 
enskild STS-operation.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas 
inte på STS-operationer som behövs för att 
trygga fartygs säkerhet eller rädda männi-
skoliv till sjöss, eller när de utförs för att 
avvärja vissa föroreningstillbud i syfte att 
minska skadan av miljöförorening.

2 § 2 §
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STS-plan

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 och som används för överföring 
av oljelast mellan oljetankfartyg till sjöss 
ska ha en plan för överföring av oljelast 
(STS-plan), som uppfyller kraven i bilaga I 
till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner STS-planen 
för ett finskt fartyg.

STS-plan

Oljetankfartyg vars bruttodräktighet är 
minst 150 och som används för överföring 
av oljelast mellan oljetankfartyg till sjöss 
ska ha en plan för överföring av oljelast 
(STS-plan), som uppfyller kraven i bilaga I 
till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner STS-planen för ett finskt fartyg.

3 §

Skyldighet att göra förhandsanmälan om 
STS-operationer

Fartygets fartygsoperatör, ägare, agent el-
ler befälhavare ska anmäla

1) till Tullen om sin plan att utföra en 
STS-operation på finskt vattenområde via 
det elektroniska system för hantering av in-
formation inom sjöfarten som avses i 20 a § 
i lagen om fartygstrafikservice,

2) leverantören av fartygstrafikservice om 
sin plan att genomföra en STS-operation 
inom Finlands ekonomiska zon på det sätt 
som avses i 1 punkten.

Anmälan enligt i 1 mom. ska göras i god 
tid och minst 48 timmar före den planerade 
STS-operationen. Anmälan ska innehålla de 
uppgifter som anges i bilaga I till MARPOL 
73/78.

Om alla uppgifter enligt bilaga I till 
MARPOL 73/78 i ett undantagsfall inte 
finns tillgängliga minst 48 timmar före en 
planerad STS-operation, ska det oljetankfar-
tyg som lossar oljelasten, minst 48 timmar 
före den planerade STS-operationen under-
rätta de myndigheter som nämns i 1 mom. 
på det sätt som avses i det momentet om av-
sikten att utföra operationen. De uppgifter 
som anges i bilaga I till MARPOL 73/78 ska 
lämnas till de ovannämnda myndigheterna 
så snart som möjligt. 

Tullen och leverantören av fartygstrafik-
service ska förmedla informationen om an-
mälan om en STS-operation till Trafiksä-
kerhetsverket och till de andra myndigheter 
som avses i 1 § 2 mom. På anmälan tilläm-

3 §

Skyldighet att på förhand meddela om STS-
operationer

Fartygets trafikidkare, ägare, agent eller 
befälhavare ska meddela

1) Tullen om sin plan att genomföra en 
STS-operation på finskt vattenområde ge-
nom att anlita det elektroniska systemet för 
hantering av information inom sjöfarten som 
avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikser-
vice,

2) leverantören av fartygstrafikservice om 
sin plan att genomföra en STS-operation 
inom Finlands ekonomiska zon på det sätt 
som avses i 1 punkten.

Anmälan enligt i 1 mom. ska göras i god 
tid och minst 48 timmar före den planerade 
STS-operationen. Anmälan ska innehålla de 
uppgifter som anges i bilaga I till MARPOL 
73/78.

Om alla uppgifter enligt bilaga I till 
MARPOL 73/78 i undantagsfall inte finns 
tillgängliga minst 48 timmar före en plane-
rad STS-operation, ska det oljetankfartyg 
som lossar oljelasten minst 48 timmar före 
den planerade STS-operationen meddela de 
myndigheter som nämns i 1 mom. på det 
sätt som avses i det momentet om avsikten 
att utföra operationen. De uppgifter som 
anges i bilaga I till MARPOL 73/78 ska
lämnas till de ovannämnda myndigheterna 
så snart som möjligt.

Tullen och leverantören av fartygstrafik-
service ska förmedla informationen om an-
mälan om en STS-operation till Transport-
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pas dessutom 22 a § i lagen om fartygstra-
fikservice när det är fråga om STS-
operationer på finskt vattenområde, och när 
det är fråga om STS-operationer inom Fin-
lands ekonomiska zon tillämpas vad som i 
lagen om fartygstrafikservice föreskrivs om 
leverantören av fartygstrafikservice.

och kommunikationsverket och till de andra 
myndigheter som avses i 1 § 2 mom. På an-
mälan tillämpas dessutom 22 a § i lagen om 
fartygstrafikservice när det är fråga om STS-
operationer på finskt vattenområde, och när 
det är fråga om STS-operationer inom Fin-
lands ekonomiska zon tillämpas vad som i 
lagen om fartygstrafikservice föreskrivs om 
leverantören av fartygstrafikservice.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

För att verkställa bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter får 
det genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om arrangemang och 
begränsningar, inklusive beredskapsåtgärder 
och kostnaderna för dessa, i samband STS-
operationer i finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon, samt när det gäller 
finska fartyg också utanför finskt vattenom-
råde och Finlands ekonomiska zon.

Trafiksäkerhetsverket får i anknytning till 
tillämpningen av bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen och Euro-
peiska unionens rättsakter meddela tekniska 
föreskrifter

1) om det praktiska utförandet av STS-
operationer på finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon, samt när det gäller 
finska fartyg också utanför finskt vattenom-
råde och Finlands ekonomiska zon, och

2) innehållet i STS-planen.
De närmare bestämmelser som avses i 1 

mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg 
som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

För att verkställa bilaga I till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter får 
det genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om arrangemang och 
begränsningar, inklusive beredskapsåtgärder 
och kostnaderna för dessa, i samband med 
STS-operationer i finskt vattenområde och 
Finlands ekonomiska zon, samt när det gäl-
ler finska fartyg också utanför finskt vatten-
område och Finlands ekonomiska zon.

Transport- och kommunikationsverket får i 
anknytning till tillämpningen av bilaga I till 
MARPOL 73/78, Helsingforskonventionen 
och Europeiska unionens rättsakter meddela 
tekniska föreskrifter

1) om det praktiska utförandet av STS-
operationer på finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon, samt när det gäller 
finska fartyg också utanför finskt vattenom-
råde och Finlands ekonomiska zon, och

2) innehållet i STS-planen.
De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg 
som färdas på insjöområdet och i inrikes fart

4 kap. 4 kap.
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Förhindrande av utsläpp av skadliga fly-
tande ämnen från fartyg

Förhindrande av utsläpp av skadliga fly-
tande ämnen från fartyg

1 §

Klassificeringen av skadliga flytande ämnen

I enlighet med regel 6 i bilaga II till 
MARPOL 73/78 ska bestämmelserna i bila-
gan tillämpas på transport av skadliga fly-
tande ämnen i klasserna X, Y och Z.

Om ett flytande ämne inte hör till klass X, 
Y eller Z, ska det klassificeras i enlighet 
med bilaga II så att förfarandena vid dess 
transport kan bedömas.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall 
på skriftlig ansökan bevilja undantag som 
gäller klassificeringen av ett skadligt fly-
tande ämne när ämnet i fråga transporteras i 
inrikes fart, förutsatt att ett iakttagande av 
klassificeringsbestämmelserna skulle leda 
till oskälig svårighet eller oskäliga kostnader 
och dessutom skulle vara obefogat med hän-
syn till den risk för miljöskada det orsakar.

1 §

Klassificeringen av skadliga flytande ämnen

I enlighet med regel 6 i bilaga II till 
MARPOL 73/78 ska bestämmelserna i bila-
gan tillämpas på transport av skadliga fly-
tande ämnen i klasserna X, Y och Z.

Om ett flytande ämne inte hör till klass X, 
Y eller Z, ska det klassificeras i enlighet 
med bilaga II så att förfarandena vid dess 
transport kan bedömas.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i enskilda fall på skriftlig ansökan bevilja 
undantag som gäller klassificeringen av ett 
skadligt flytande ämne när ämnet i fråga 
transporteras i inrikes fart, förutsatt att ett 
iakttagande av klassificeringsbestämmelser-
na skulle leda till oskälig svårighet eller 
oskäliga kostnader och dessutom skulle vara 
obefogat med hänsyn till den risk för miljö-
skada det orsakar.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på ke-
mikalietankfartyg

Kemikalietankfartyg som transporterar 
skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y 
och Z enligt 1 § ska uppfylla kraven på ke-
mikalietankfartyg enligt bilaga II till MAR-
POL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner fartygsspeci-
fika effektivitetstest av finska kemikalie-
tankfartygs pump- och rörledningsanord-
ningar i enlighet med bilaga II till MARPOL 
73/78.

Trafiksäkerhetsverket får bevilja dispens 
och på skriftlig ansökan bevilja undantag 
när det gäller kraven enligt 1 mom. samt be-
stämma om likvärdighet på det sätt som fö-
reskrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

4 §

Konstruktions- och anordningskrav på ke-
mikalietankfartyg

Kemikalietankfartyg som transporterar 
skadliga flytande ämnen i klasserna X, Y 
och Z enligt 1 § ska uppfylla kraven på ke-
mikalietankfartyg enligt bilaga II till MAR-
POL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner fartygsspecifika effektivitetstest av 
finska kemikalietankfartygs pump- och rör-
ledningsanordningar i enlighet med bilaga II 
till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får 
bevilja dispens och på skriftlig ansökan be-
vilja undantag när det gäller kraven enligt 1 
mom. samt bestämma om likvärdighet på 
det sätt som föreskrivs i bilaga II till MAR-
POL 73/78.
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5 §

Beredskapsplaner för marina föroreningar

Kemikalietankfartyg med en bruttodräk-
tighet på minst 150 ska ha en beredskaps-
plan för marin förorening med skadliga fly-
tande ämnen i enlighet med bilaga II till 
MARPOL 73/78.

En plan enligt 1 mom. får kombineras med 
den beredskapsplan för oljeförorening som 
avses i 2 kap. 5 § till en fartygsplan för nöd-
åtgärder vid marin förorening.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner beredskaps-
planerna enligt 1 och 2 mom. när det gäller 
ett finskt fartyg.

5 §

Beredskapsplaner för marina föroreningar

Kemikalietankfartyg med en bruttodräk-
tighet på minst 150 ska ha en beredskaps-
plan för marin förorening med skadliga fly-
tande ämnen i enlighet med bilaga II till 
MARPOL 73/78.

En plan enligt 1 mom. får kombineras med 
den beredskapsplan för oljeförorening som 
avses i 2 kap. 5 § till en fartygsplan för nöd-
åtgärder vid marin förorening.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner beredskapsplanerna enligt 1 och 2 
mom. när det gäller ett finskt fartyg.

6 §

Lasthanteringsmanual

Befälhavaren eller, under hans eller hen-
nes tillsyn, någon annan person som hör till 
befälet ska på ett kemikalietankfartyg föra 
en lasthanteringsmanual om länsning och 
rengöring av fartyget på det sätt som före-
skrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner ett finskt far-
tygs lasthanteringsmanual på skriftlig ansö-
kan, förutsatt att den uppfyller kraven i bi-
laga II till MARPOL 73/78.

6 §

Lasthanteringsmanual

Befälhavaren eller, under hans eller hen-
nes tillsyn, någon annan person som hör till 
befälet ska på ett kemikalietankfartyg föra 
en lasthanteringsmanual om länsning och 
rengöring av fartyget på det sätt som före-
skrivs i bilaga II till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner ett finskt fartygs lasthanteringsma-
nual på skriftlig ansökan, förutsatt att den 
uppfyller kraven i bilaga II till MARPOL 
73/78.

7 §

Lastdagbok

Befälhavaren eller, under hans eller hen-
nes tillsyn, någon annan person som hör till 
befälet ska på ett kemikalietankfartyg föra 
lastdagbok över driftsåtgärder som gäller 
lasten och misstag som sker vid utsläpp av 
lasten på det sätt som föreskrivs i bilaga II 
till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket och, när fartyget 

7 §

Lastdagbok

Befälhavaren eller, under hans eller hen-
nes tillsyn, någon annan person som hör till 
befälet ska på ett kemikalietankfartyg föra 
lastdagbok över driftåtgärder som gäller las-
ten och misstag som sker vid utsläpp av las-
ten på det sätt som föreskrivs i bilaga II till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket
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ligger i utländsk hamn, en behörig myndig-
het i utlandet har rätt att granska lastdagbo-
ken och på begäran få ett av befälhavaren 
styrkt utdrag ur den. Åtgärder som Trafiksä-
kerhetsverket vidtar med stöd av detta mo-
ment ska genomföras så snabbt som möjligt 
och utan att fartyget fördröjs i onödan.

Lastdagboken ska hållas på en plats där 
den är lätt tillgänglig för granskning, och 
den ska sparas i tre år efter det att den sista 
anteckningen har gjorts i den.

Trafiksäkerhetsverket ska fastställa formu-
läret för lastdagboken.

och, när fartyget ligger i utländsk hamn, en 
behörig myndighet i utlandet har rätt att 
granska lastdagboken och på begäran få ett 
av befälhavaren styrkt utdrag ur den. Åtgär-
der som Transport- och kommunikations-
verket vidtar med stöd av detta moment ska 
utföras så snabbt som möjligt och utan att 
fartyget fördröjs i onödan.

Lastdagboken ska hållas på en plats där 
den är lätt tillgänglig för granskning, och 
den ska sparas i tre år efter det att den sista 
anteckningen har gjorts i den.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fastställa formuläret för lastdagboken.

8 §

Andra certifikat som gäller transport av 
skadliga flytande ämnen

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat 
på att det uppfyller kraven enligt Internat-
ionella sjöfartsorganisationens regler för sjö-
transport av farliga flytande kemikalier 
(IBC-koden) eller enligt organisationens reg-
ler för transport av kemikalier i bulk (BCH-
koden).

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat 
på att det uppfyller alla krav på fartyg av typ 
3 enligt Internationella sjöfartsorganisation-
ens internationella kemikaliebulkkod, med 
undantag av kravet på lasttankarnas place-
ring, på det sätt som föreskrivs i bilaga II till 
MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ska till ett finskt fartyg på 
skriftlig ansökan utfärda ett certifikat som 
avses i 1 och 2 mom., förutsatt att fartyget i 
fråga uppfyller kraven i bilaga II till MAR-
POL 73/78. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda certifikat till ett utländskt fartyg på 
begäran av fartygets flaggstat. Certifikat ut-
färdas för viss tid, högst fem år åt gången.

8 §

Andra certifikat som gäller transport av 
skadliga flytande ämnen

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat 
på att det uppfyller kraven enligt Internat-
ionella sjöfartsorganisationens regler för sjö-
transport av farliga flytande kemikalier 
(IBC-koden) eller enligt organisationens 
regler för transport av kemikalier i bulk 
(BCH-koden).

Ett kemikalietankfartyg ska ha certifikat 
på att det uppfyller alla krav på fartyg av typ 
3 enligt Internationella sjöfartsorganisation-
ens internationella kemikaliebulkkod, med 
undantag av kravet på lasttankarnas place-
ring, på det sätt som föreskrivs i bilaga II till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap ska till 
ett finskt fartyg på skriftlig ansökan utfärda 
ett certifikat som avses i 1 och 2 mom., för-
utsatt att fartyget i fråga uppfyller kraven i 
bilaga II till MARPOL 73/78. Transport-
och kommunikationsverket får utfärda certi-
fikat till ett utländskt fartyg på begäran av 
fartygets flaggstat. Certifikat utfärdas för 
viss tid och för högst fem år åt gången.

9 §

Lossning av last och övervakning av rengö-

9 §

Lossning av last och övervakning av rengö-
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ring av tankar

Ett kemikalietankfartygs befälhavare an-
svarar för att skadliga flytande ämnen los-
sas, tankar och rörledningar rengörs, tvätt-
vatten töms och anteckningar i lastdagboken 
görs i enlighet med bestämmelserna i bilaga 
II till MARPOL 73/78 och Helsingforskon-
ventionen.

I hamnar där skadliga flytande ämnen las-
tas eller lossas ska det finnas av Trafiksä-
kerhetsverket bemyndigade inspektörer som 
kontrollerar att lastningen och lossningen av 
last som hör till olika klasser, rengöringen 
av tankarna och rörledningarna, anteckning-
arna i lastdagboken och övriga därmed jäm-
förbara åtgärder utförs i enlighet med denna 
lag och de bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den och i enlighet 
med bilaga II till MARPOL 73/78 och i 
Helsingforskonventionen. Fartyget ska stå 
för kostnaderna av kontrollerna.

Fartygets agent ska underrätta Trafiksä-
kerhetsverket om lossning i hamn av ett 
skadligt flytande ämne som hör till klass X 
eller Y. Anmälan ska göras i god tid, om 
möjligt minst 48 timmar före den avsedda 
lossningen.

På tankspolning och ventilation av 
lastrummen tillämpas bestämmelserna i bi-
laga II till MARPOL 73/78. Trafiksäker-
hetsverket kan bevilja dispens från tank-
spolning och utfärda bestämmelser om ven-
tilation av lastrester i enlighet med bilaga II.

ring av tankar

Ett kemikalietankfartygs befälhavare an-
svarar för att skadliga flytande ämnen los-
sas, tankar och rörledningar rengörs, tvätt-
vatten töms och anteckningar i lastdagboken 
görs i enlighet med bestämmelserna i bilaga 
II till MARPOL 73/78 och Helsingforskon-
ventionen.

I hamnar där skadliga flytande ämnen las-
tas eller lossas ska det finnas av Transport-
och kommunikationsverket bemyndigade in-
spektörer som kontrollerar att lastningen och 
lossningen av last som hör till olika klasser, 
rengöringen av tankarna och rörledningarna, 
anteckningarna i lastdagboken och övriga 
därmed jämförbara åtgärder utförs i enlighet 
med denna lag och de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den och 
i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78 
och Helsingforskonventionen. Fartyget ska 
stå för kostnaderna för kontrollerna.

Fartygets agent ska underrätta Transport-
och kommunikationsverket om lossning i 
hamn av ett skadligt flytande ämne som hör 
till klass X eller Y. Anmälan ska göras i god 
tid, om möjligt minst 48 timmar före den 
avsedda lossningen.

På tankspolning och ventilation av 
lastrummen tillämpas bestämmelserna i bi-
laga II till MARPOL 73/79. Transport- och 
kommunikationsverket kan bevilja dispens 
från tankspolning och utfärda bestämmelser 
om ventilation av lastrester i enlighet med 
bilaga II.

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga II till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen och andra 
internationella förpliktelser som Finland 
åtagit sig samt Europeiska gemenskapens 
rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i 
fråga om Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon och, när det gäller finska far-
tyg, också i fråga om områden utanför dessa 
om följande:

10 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga II till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen och andra 
internationella förpliktelser som Finland 
åtagit sig samt Europeiska gemenskapens 
rättsakter utfärdas närmare bestämmelser i 
fråga om Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon och, när det gäller finska far-
tyg, också i fråga om områden utanför dessa 
om följande:
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1) klassificeringen av skadliga flytande 
ämnen enligt 1 §,

2) utsläppsbegränsningar enligt 2 och 9 § 
när det gäller lossning av last, krav på tank-
spolning, koncentrationer i spolvatten, över-
vakning av tankerengöring, ventilation av 
lastutrymmen och förhållanden vid utsläpp 
av spolvatten, och

3) krav enligt 4 § på kemikalietankfarty-
gens konstruktion.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-
ställa bilaga II till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen eller Europeiska 
gemenskapens rättsakter utfärda tekniska fö-
reskrifter i fråga om Finlands territorialvat-
ten och ekonomiska zon och, när det gäller 
finska fartyg, också i fråga om områden ut-
anför dessa om följande bestämmelser:

1) 4 §, i fråga om undantag, dispens och 
likvärdighet,

2) 5 §, i fråga om beredskaps- och fartygs-
planer,

3) 6 §, i fråga om lasthanteringsmanualer,
4) 7 §, i fråga om lastdagboken, och
5) 8 §, i fråga om certifikat.
De bestämmelser som avses i 1 mom. och 

de tekniska föreskrifter som avses i 2 mom. 
får utsträckas att också gälla fartyg som fär-
das på insjöområdet och i inrikes fart.

1) klassificeringen av skadliga flytande 
ämnen enligt 1 §,

2) utsläppsbegränsningar enligt 2 och 9 § 
när det gäller lossning av last, krav på tank-
spolning, koncentrationer i spolvatten, över-
vakning av tankrengöring, ventilation av 
lastutrymmen och förhållanden vid utsläpp 
av spolvatten, och

3) krav enligt 4 § på kemikalietankfarty-
gens konstruktion.

Transport- och kommunikationsverket får i 
syfte att verkställa bilaga II till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen eller Euro-
peiska gemenskapens rättsakter utfärda tek-
niska föreskrifter i fråga om Finlands territo-
rialvatten och ekonomiska zon och, när det 
gäller finska fartyg, också i fråga om områ-
den utanför dessa om följande bestämmel-
ser:

1) 4 §, i fråga om undantag, dispens och 
likvärdighet,

2) 5 §, i fråga om beredskaps- och fartygs-
planer,

3) 6 §, i fråga om lasthanteringsmanualer,
4) 7 §, i fråga om lastdagboken, och
5) 8 §, i fråga om certifikat.
De bestämmelser som avses i 1 mom. och 

de tekniska föreskrifter som avses i 2 mom. 
får utsträckas att också gälla fartyg som fär-
das på insjöområdet och i inrikes fart.

5 kap.

Förhindrande av utsläpp av toalettavfall 
från fartyg

5 kap.

Förhindrande av utsläpp av toalettavfall 
från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av toalettavfall och ut-
släppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av obehandlat eller be-
handlat toalettavfall från fartyg är förbjudet 
på finskt vattenområde och i Finlands eko-
nomiska zon och från finska fartyg även ut-
anför Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon i enlighet med vad som föreskrivs 
i bilaga IV till MARPOL 73/78, Helsing-
forskonventionen, andra internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland eller 

1 §

Förbud mot utsläpp av toalettavfall och ut-
släppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av obehandlat eller be-
handlat toalettavfall från fartyg är förbjudet 
på finskt vattenområde och i Finlands eko-
nomiska zon och från finska fartyg även ut-
anför Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon i enlighet med vad som föreskrivs 
i bilaga IV till MARPOL 73/78, Helsing-
forskonventionen, andra internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland eller 
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Europeiska gemenskapens rättsakter.
Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-

sificeringssällskap godkänner för finska far-
tygs del den i enlighet med Internationella 
sjöfartsorganisationens anvisningar uträk-
nade fartygsspecifika utsläppshastigheten 
med vilken obehandlat toalettavfall får släp-
pas ut i vattnet från fartyget på ett avstånd 
av mer än 12 sjömil från närmaste land i en-
lighet med bilaga IV till MARPOL 73/78.

Europeiska gemenskapens rättsakter.
Transport- och kommunikationsverket el-

ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner för finska fartygs del den i enlighet 
med Internationella sjöfartsorganisationens 
anvisningar uträknade fartygsspecifika ut-
släppshastigheten med vilken obehandlat to-
alettavfall får släppas ut i vattnet från farty-
get på ett avstånd av mer än 12 sjömil från 
närmaste land i enlighet med bilaga IV till 
MARPOL 73/78.

3 §

Krav som gäller fartygs system för toalettav-
fall

Fartyg vars bruttodräktighet är minst 400 
eller som tar fler än 15 personer samt varje 
passagerarfartyg ska uppfylla kraven i bi-
laga IV till MARPOL 73/78.

De finska fartyg med toalett som inte upp-
fyller villkoren i 1 mom. och som inte är fri-
tidsbåtar ska uppfylla kraven i bilaga IV till 
MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap godkänner på skriftlig 
ansökan ett finskt fartygs reningsverk för to-
alettavfall eller ett fartygs system för finför-
delning och desinficering av toalettavfall, 
förutsatt att de uppfyller kraven i Europeiska 
unionens rättsakter och i bilaga IV till 
MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
tekniska föreskrifter i fråga om konstrukt-
ionen av och andra egenskaper hos uppsam-
lingstankar för avloppsvatten på fartyg som 
trafikerar Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon och, när det gäller finska far-
tyg, också områden utanför Finlands territo-
rialvatten och ekonomiska zon.

3 §

Krav som gäller fartygs system för toalettav-
fall

Fartyg vars bruttodräktighet är minst 400 
eller som tar fler än 15 personer samt varje 
passagerarfartyg ska uppfylla kraven i bi-
laga IV till MARPOL 73/78.

De finska fartyg med toalett som inte upp-
fyller villkoren i 1 mom. och som inte är fri-
tidsbåtar ska uppfylla kraven i bilaga IV till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap god-
känner på skriftlig ansökan ett finskt fartygs 
reningsverk för toalettavfall eller ett fartygs 
system för finfördelning och desinficering 
av toalettavfall, förutsatt att de uppfyller 
kraven i Europeiska unionens rättsakter och 
i bilaga IV till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare tekniska föreskrifter i 
fråga om konstruktionen av och andra egen-
skaper hos uppsamlingstankar för avlopps-
vatten på fartyg som trafikerar Finlands ter-
ritorialvatten och ekonomiska zon och, när 
det gäller finska fartyg, också områden utan-
för Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon.

5 §

ISPP-certifikat

5 §

ISPP-certifikat
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Fartyg i internationell fart vars bruttodräk-
tighet är minst 400 eller som tar fler än 15 
personer samt varje passagerarfartyg i inter-
nationell fart ska ha ett internationellt för-
oreningsskyddscertifikat för avloppsvatten 
(ISPP-certifikat) i enlighet med bilaga IV 
till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ska på skriftlig ansökan 
utfärda ISPP-certifikat för finska fartyg en-
ligt formuläret i bilaga IV till MARPOL 
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven 
i den bilagan. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda ISPP-certifikat för ett utländskt fartyg 
på begäran av fartygets flaggstat. Certifikat 
utfärdas för viss tid, högst fem år åt gången.

Fartyg i internationell fart vars bruttodräk-
tighet är minst 400 eller som tar fler än 15 
personer samt varje passagerarfartyg i inter-
nationell fart ska ha ett internationellt för-
oreningsskyddscertifikat för avloppsvatten 
(ISPP-certifikat) i enlighet med bilaga IV till 
MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap ska på 
skriftlig ansökan utfärda ISPP-certifikat för 
finska fartyg enligt formuläret i bilaga IV 
till MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget 
uppfyller kraven i den bilagan. Transport-
och kommunikationsverket får utfärda ISPP-
certifikat för ett utländskt fartyg på begäran 
av fartygets flaggstat. Certifikat utfärdas för 
viss tid och för högst fem år åt gången.

6 §

Undantag från förbudet mot utsläpp av toa-
lettavfall

Trafiksäkerhetsverket får på skriftlig an-
sökan i fråga om finskt vattenområde bevilja 
undantag under de förutsättningar som 
nämns i bilaga IV till Helsingforskonvent-
ionen från sådant förbud och sådan begräns-
ning som gäller utsläpp till vatten av obe-
handlat toalettavfall och toalettanordningars 
överensstämmelse med kraven. Undantaget 
får inte strida mot Finlands internationella 
förpliktelser eller Europeiska gemenskapens 
rättsakter och dessutom ska undantaget vara 
av ringa betydelse för vattenskyddet.

Utöver vad som krävs i 1 mom. krävs det 
för beviljande av undantag att

1) det rör sig om en fritidsbåt eller något 
annat fartyg vars bruttodräktighet är mindre 
än 400 eller ett fartyg som tar högst 15 pas-
sagerare,

2) fartyget har byggts före den 1 januari 
2000, och

3) det är tekniskt svårt att installera den ut-
rustning som behövs för att följa utsläpps-
förbudet eller de kostnader som installering-
en medför är oskäligt stora sett till fartygets 
värde.

Trafiksäkerhetsverket ska informera 
kommissionen för skydd av Östersjöns ma-
rina miljö om beslut enligt denna paragraf.

6 §

Undantag från förbudet mot utsläpp av toa-
lettavfall

Transport- och kommunikationsverket får 
på skriftlig ansökan i fråga om finskt vat-
tenområde bevilja undantag under de förut-
sättningar som nämns i bilaga IV till 
Helsingforskonventionen från sådant förbud 
och sådan begränsning som gäller utsläpp 
till vatten av obehandlat toalettavfall och to-
alettanordningars överensstämmelse med 
kraven. Undantaget får inte strida mot Fin-
lands internationella förpliktelser eller 
Europeiska gemenskapens rättsakter och 
dessutom ska undantaget vara av ringa bety-
delse för vattenskyddet.

Utöver vad som krävs i 1 mom. krävs det 
för beviljande av undantag att

1) det rör sig om en fritidsbåt eller något 
annat fartyg vars bruttodräktighet är mindre 
än 400 eller ett fartyg som tar högst 15 pas-
sagerare,

2) fartyget har byggts före den 1 januari 
2000, och

3) det är tekniskt svårt att installera den ut-
rustning som behövs för att följa utsläpps-
förbudet eller de kostnader som installering-
en medför är oskäligt stora sett till fartygets 
värde.

Transport- och kommunikationsverket ska 
informera kommissionen för skydd av Ös-
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tersjöns marina miljö om beslut enligt denna 
paragraf.

6 kap.

Förhindrande av utsläpp av fast avfall 
från fartyg

6 kap.

Förhindrande av utsläpp av fast avfall 
från fartyg

1 §

Förbud mot utsläpp av fast avfall och ut-
släppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av fast avfall från fartyg 
är förbjudet på finskt vattenområde och i 
Finlands ekonomiska zon och från finska 
fartyg även utanför Finlands territorialvatten 
och ekonomiska zon i enlighet med vad som 
föreskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land eller Europeiska gemenskapens rättsak-
ter.

Utsläpp av fast avfall till vatten från finska 
fartyg eller från fasta eller flytande plattfor-
mar som används för utforskning eller ut-
vinning av havsbottnens mineraltillgångar 
eller för därmed förknippad verksamhet ut-
anför kusten är förbjudet på det sätt som fö-
reskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land eller Europeiska gemenskapens rättsak-
ter.

Trafiksäkerhetsverket får i enlighet med 
bilaga V till MARPOL 73/78 typgodkänna 
sådana anordningar för sönderdelning av 
fast avfall vars användning medger tillämp-
ning av de lindrigare bestämmelser om 
kvittblivning av fast avfall i vattnet som av-
ses i bilaga V till MARPOL 73/78.

1 §

Förbud mot utsläpp av fast avfall och ut-
släppsbegränsningar

Utsläpp till vatten av fast avfall från fartyg 
är förbjudet på finskt vattenområde och i 
Finlands ekonomiska zon och från finska 
fartyg även utanför Finlands territorialvatten 
och ekonomiska zon i enlighet med vad som 
föreskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land eller Europeiska gemenskapens rättsak-
ter.

Utsläpp av fast avfall till vatten från finska 
fartyg eller från fasta eller flytande plattfor-
mar som används för utforskning eller ut-
vinning av havsbottnens mineraltillgångar 
eller för därmed förknippad verksamhet ut-
anför kusten är förbjudet på det sätt som fö-
reskrivs i bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen, andra internation-
ella förpliktelser som är bindande för Fin-
land eller Europeiska gemenskapens rättsak-
ter.

Transport- och kommunikationsverket får i 
enlighet med bilaga V till MARPOL 73/78 
typgodkänna sådana anordningar för sön-
derdelning av fast avfall vars användning 
medger tillämpning av de lindrigare be-
stämmelser om kvittblivning av fast avfall i 
vattnet som avses i bilaga V till MARPOL 
73/78.

2 § 2 §
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Utsläpp av fast avfall i undantagsfall

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inte på
1) utsläpp av fast avfall från fartyg när det 

är nödvändigt för säkerställandet av farty-
gets säkerhet eller de personers säkerhet 
som finns ombord på fartyget eller för att 
rädda människoliv till sjöss,

2) oavsiktlig förlust av fast avfall som be-
ror på skada hos fartyget eller dess utrust-
ning, under förutsättning av att alla skäliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits före ska-
dan inträffade och därefter, för att förhindra 
eller minimera den oavsiktliga förlusten,

3) avlägsnande av fiskeredskap från farty-
get för att skydda den marina miljön eller av 
skäl som hänför sig till fartygets eller dess 
besättnings säkerhet,

4) oavsiktlig förlust av fiskeredskap från 
ett fartyg förutsatt att alla skäliga försiktig-
hetsåtgärder har vidtagits för att förhindra 
sådant försvinnande.

Kraven enligt regel 4 och 6 i bilaga V till 
MARPOL 73/78 om att fartyg ska vara un-
der gång ska inte tillämpas på avlägsnande 
av matavfall, om det är klart att förvaring av 
detta matavfall ombord på fartyget utgör en 
omedelbar hälsorisk för människor som är 
ombord på fartyget.

Avlägsnande eller oavsiktlig förlust enligt 
1 mom. ska antecknas i fartygets avfalls-
dagbok eller, i fråga om ett fartyg vars brut-
todräktighet är mindre än 400, i fartygets 
skeppsdagbok.

Trafiksäkerhetsverket ska underrättas om 
oavsiktliga förluster eller avlägsnande av 
fiskeredskap på finskt vattenområde eller i 
Finlands ekonomiska zon, samt i fråga om 
finska fartyg även utanför Finlands territori-
alvatten eller ekonomiska zon, som orsakar 
betydande fara för den marina miljön eller 
för sjöfarten. När förlusten eller avlägsnan-
det sker på ett finskt fartyg på vatten som 
hör till en kuststats jurisdiktion, ska också 
kuststaten i fråga underrättas.

Utsläpp av fast avfall i undantagsfall

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inte på
1) utsläpp av fast avfall från fartyg när det 

är nödvändigt för säkerställandet av farty-
gets säkerhet eller de personers säkerhet 
som finns ombord på fartyget eller för att 
rädda människoliv till sjöss,

2) oavsiktlig förlust av fast avfall som be-
ror på skada hos fartyget eller dess utrust-
ning, under förutsättning av att alla skäliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits före ska-
dan inträffade och därefter, för att förhindra 
eller minimera den oavsiktliga förlusten,

3) avlägsnande av fiskeredskap från farty-
get för att skydda den marina miljön eller av 
skäl som hänför sig till fartygets eller dess 
besättnings säkerhet,

4) oavsiktlig förlust av fiskeredskap från 
ett fartyg förutsatt att alla skäliga försiktig-
hetsåtgärder har vidtagits för att förhindra 
sådant försvinnande.

Kraven enligt regel 4 och 6 i bilaga V till 
MARPOL 73/78 om att fartyg ska vara un-
der gång ska inte tillämpas på avlägsnande 
av matavfall, om det är klart att förvaring av 
detta matavfall ombord på fartyget utgör en 
omedelbar hälsorisk för människor som är 
ombord på fartyget.

Avlägsnande eller oavsiktlig förlust enligt 
1 mom. ska antecknas i fartygets avfalls-
dagbok eller, i fråga om ett fartyg vars brut-
todräktighet är mindre än 400, i fartygets 
skeppsdagbok.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrättas om oavsiktliga förluster eller av-
lägsnande av fiskeredskap på finskt vatten-
område eller i Finlands ekonomiska zon, 
samt i fråga om finska fartyg även utanför 
Finlands territorialvatten eller ekonomiska 
zon, som orsakar betydande fara för den ma-
rina miljön eller för sjöfarten. När förlusten 
eller avlägsnandet sker på ett finskt fartyg 
på vatten som hör till en annan kuststats ju-
risdiktion, ska också kuststaten i fråga un-
derrättas.

5 § 5 §
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Fartygs avfallsdagbok

På ett finskt fartyg eller ett utländskt far-
tyg i internationell fart som anlöper en hamn 
i Finland och som har en bruttodräktighet på 
minst 400 eller har registrerats för transport 
av minst 15 personer samt på fasta eller fly-
tande plattformar ska antingen befälhavaren 
eller under befälhavarens tillsyn någon an-
nan i befälet föra avfallsdagbok över det 
fasta avfallet.

Avfallsdagboken ska bevaras på ett sådant 
ställe att den är lätt tillgänglig för inspekt-
ion. Dagboken ska förvaras två år efter den 
sista anteckningen i dagboken.

Trafiksäkerhetsverket och, när fartyget 
ligger i utländsk hamn eller i en offshore-
terminal, en behörig myndighet i utlandet 
har rätt att granska avfallsdagboken och på 
begäran få ett av befälhavaren styrkt utdrag 
ur den. Detsamma gäller för dagböcker i 
fråga om fartyg vars bruttodräktighet är 
mindre än 400. Åtgärder som Trafiksäker-
hetsverket vidtar med stöd av detta moment 
ska utföras så snabbt som möjligt och utan 
att fartyget fördröjs i onödan.

Trafiksäkerhetsverket ska fastställa formu-
läret för avfallsdagboken i enlighet med bi-
laga V till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket får på skriftlig an-
sökan, i enlighet med bilaga V till MAR-
POL 73/78 i enskilda fall bevilja undantag 
från kravet att föra avfallsdagbok.

Fartygs avfallsdagbok

På ett finskt fartyg eller ett utländskt far-
tyg i internationell fart som anlöper en hamn 
i Finland och som har en bruttodräktighet på 
minst 400 eller har registrerats för transport 
av minst 15 personer samt på fasta eller fly-
tande plattformar ska antingen befälhavaren 
eller under befälhavarens tillsyn någon an-
nan i befälet föra avfallsdagbok över det 
fasta avfallet.

Avfallsdagboken ska bevaras på ett sådant 
ställe att den är lätt tillgänglig för inspekt-
ion. Dagboken ska sparas i två år efter den 
sista anteckningen i dagboken.

Transport- och kommunikationsverket
och, när fartyget ligger i utländsk hamn eller 
i en offshore-terminal, en behörig myndig-
het i utlandet har rätt att granska avfalls-
dagboken och på begäran få ett av befälha-
varen styrkt utdrag ur den. Detsamma gäller 
för dagböcker i fråga om fartyg vars brutto-
dräktighet är mindre än 400. Åtgärder som 
Transport- och kommunikationsverket vidtar 
med stöd av detta moment ska utföras så 
snabbt som möjligt och utan att fartyget för-
dröjs i onödan.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fastställa formuläret för avfallsdagboken i 
enlighet med bilaga V till MARPOL 73/78.
Transport- och kommunikationsverket får på 
skriftlig ansökan, i enlighet med bilaga V till 
MARPOL 73/78 i enskilda fall bevilja un-
dantag från kravet att föra avfallsdagbok.

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga V till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska gemenskapens rättsakter 
utfärdas närmare bestämmelser om de ut-
släppsförbud och utsläppsbegränsningar 
som avses i 1 § i fråga om Finlands territori-
alvatten och ekonomiska zon och, när det 
gäller finska fartyg, också i fråga om områ-
den utanför dessa.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-

6 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga V till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska gemenskapens rättsakter 
utfärdas närmare bestämmelser om de ut-
släppsförbud och utsläppsbegränsningar 
som avses i 1 § i fråga om Finlands territori-
alvatten och ekonomiska zon och, när det 
gäller finska fartyg, också i fråga om områ-
den utanför dessa.

Transport- och kommunikationsverket får i 
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ställa bilaga V till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen eller Europeiska 
gemenskapens rättsakter utfärda tekniska fö-
reskrifter i fråga om Finlands territorialvat-
ten och ekonomiska zon och, när det gäller 
finska fartyg, också i fråga om områden ut-
anför dessa om följande:

1) typgodkännanden som gäller sådana 
sönderdelningsanordningar som behövs för 
att följa den begränsning enligt 1 § som gäl-
ler utsläpp av fast avfall, och

2) formuläret för fartygets avfallsdagbok 
enligt 5 §.

De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. kan utsträckas att också gälla far-
tyg som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

syfte att verkställa bilaga V till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen eller Euro-
peiska gemenskapens rättsakter utfärda tek-
niska föreskrifter i fråga om Finlands territo-
rialvatten och ekonomiska zon och, när det 
gäller finska fartyg, också i fråga om områ-
den utanför dessa om följande:

1) typgodkännanden som gäller sådana 
sönderdelningsanordningar som behövs för 
att följa den begränsning enligt 1 § som gäl-
ler utsläpp av fast avfall, och

2) formuläret för fartygets avfallsdagbok 
enligt 5 §.

De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. får utsträckas att också gälla fartyg 
som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

7 kap.

Förhindrande av luftförorening från far-
tyg

7 kap.

Förhindrande av luftförorening från far-
tyg

5 §

Krav på fartygens anordningar

Fartygets dieselmotor och dess avgasre-
ningssystem och avgasreningsmetoder ska 
uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens 
rättsakter. Om dieselmotorns uteffekt övers-
tiger 130 kilowatt, ska avgasrensningssy-
stemet och avgasrensningsmetoderna också 
uppfylla kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78.

Trafiksäkerhetsverket och ett godkänt 
klassificeringssällskap som verket bemyndi-
gat ska på skriftlig ansökan godkänna finska 
fartygs dieselmotorer och deras avgasre-
ningssystem och avgasreningsmetoder, för-
utsatt att de uppfyller kraven i bilaga VI till 
MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket får bestämma om 
likvärdighet utifrån vissa anordningars, 
materials, utrustningars eller apparaters ef-
fekt och på skriftlig ansökan i enskilda fall 
bevilja undantag i enlighet med bilaga VI 
till MARPOL 73/78 och Europeiska gemen-
skapens rättsakter.

5 §

Krav på fartygens anordningar

Fartygets dieselmotor och dess avgasre-
ningssystem och avgasreningsmetoder ska 
uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens 
rättsakter. Om dieselmotorns uteffekt övers-
tiger 130 kilowatt, ska avgasrensningssy-
stemet och avgasrensningsmetoderna också 
uppfylla kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78.

Transport- och kommunikationsverket och 
ett godkänt klassificeringssällskap som ver-
ket bemyndigat ska på skriftlig ansökan 
godkänna finska fartygs dieselmotorer och 
deras avgasreningssystem och avgasre-
ningsmetoder, förutsatt att de uppfyller kra-
ven i bilaga VI till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket får 
bestämma om likvärdighet utifrån vissa an-
ordningars, materials, utrustningars eller ap-
paraters effekt och på skriftlig ansökan i en-
skilda fall bevilja undantag i enlighet med 
bilaga VI till MARPOL 73/78 och Europe-
iska gemenskapens rättsakter.
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6 §

IAPP-certifikat

Fartyg i internationell trafik med en brut-
todräktighet på minst 400 ska ha ett internat-
ionellt luftskyddscertifikat (IAPP-certifikat)
som anger att fartyget uppfyller kraven i bi-
laga VI till MARPOL 73/78.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap ska på skriftlig ansökan 
utfärda IAPP-certifikat för finska fartyg en-
ligt formuläret i bilaga VI till MARPOL 
73/78, förutsatt att fartyget uppfyller kraven 
i den bilagan. Trafiksäkerhetsverket får ut-
färda IAPP-certifikat för ett utländskt fartyg 
på begäran av fartygets flaggstat. Certifikat 
utfärdas för viss tid, högst fem år åt gången. 

6 §

IAPP-certifikat

Fartyg i internationell trafik med en brut-
todräktighet på minst 400 ska ha ett internat-
ionellt luftskyddscertifikat (IAPP-certifikat) 
som anger att fartyget uppfyller kraven i bi-
laga VI till MARPOL 73/78.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap ska på 
skriftlig ansökan utfärda IAPP-certifikat för 
finska fartyg enligt formuläret i bilaga VI 
till MARPOL 73/78, förutsatt att fartyget 
uppfyller kraven i den bilagan. Transport-
och kommunikationsverket får utfärda IAPP-
certifikat för ett utländskt fartyg på begäran 
av fartygets flaggstat. Certifikat utfärdas för 
viss tid och för högst fem år åt gången.

7 §

Kvalitetskrav på bränsle

Bränslen som används i fartyg ska upp-
fylla kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 
och i Europeiska unionens rättsakter.

De krav som avses i 1 mom. ska emeller-
tid inte tillämpas på bränslen avsedda för 
forskning och testning eller på bränslen som 
används ombord på fartyg som använder i 9 
a § avsedd utsläppsminskningsmetod som 
uppfyller kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78 och i Europeiska unionens rättsakter.

Om det inte varit möjligt för ett fartyg att 
anskaffa marint bränsle som uppfyller kra-
ven i 1 mom., ska fartygsbefälhavaren eller 
någon som denne befullmäktigat underrätta 
en behörig myndighet i fartygets flaggstat 
och en behörig myndighet i destinations-
hamnen om saken. I fråga om finska fartyg 
och finska hamnar är Trafiksäkerhetsverket
den behöriga myndigheten.

Trafiksäkerhetsverket ska meddela Euro-
peiska kommissionen och Internationella 
sjöfartsorganisationen om fall där fartyg 
som anlöpt en finsk hamn har lagt fram be-
vis för att marint bränsle som uppfyller kra-

7 §

Kvalitetskrav på bränsle

Bränslen som används i fartyg ska upp-
fylla kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 
och i Europeiska unionens rättsakter.

De krav som avses i 1 mom. ska emeller-
tid inte tillämpas på bränslen avsedda för 
forskning och testning eller på bränslen som 
används ombord på fartyg som använder i 9 
a § avsedd utsläppsminskningsmetod som 
uppfyller kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78 och i Europeiska unionens rättsakter.

Om det inte varit möjligt för ett fartyg att 
anskaffa marint bränsle som uppfyller kra-
ven i 1 mom., ska fartygsbefälhavaren eller 
någon som denne befullmäktigat underrätta 
en behörig myndighet i fartygets flaggstat 
och en behörig myndighet i destinations-
hamnen om saken. I fråga om finska fartyg 
och finska hamnar är Transport- och kom-
munikationsverket den behöriga myndighet-
en.

Transport- och kommunikationsverket ska 
meddela Europeiska kommissionen och In-
ternationella sjöfartsorganisationen om fall 
där fartyg som anlöpt en finsk hamn har lagt 
fram bevis för att marint bränsle som upp-
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ven i 1 mom. inte har funnits att tillgå. fyller kraven i 1 mom. inte har funnits att 
tillgå.

10 §

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder

Försök med nya utsläppsminskningsme-
toder ska uppfylla kraven i bilaga VI till 
MARPOL 73/78 och i Europeiska unionens 
rättsakter.

Trafiksäkerhetsverket beviljar på skriftlig 
ansökan tillstånd att göra försök förutsatt att 
kraven enligt 1 mom. är uppfyllda. Tillstånd 
får beviljas för högst 18 månader.

Resultaten av försöken ska lämnas till 
Trafiksäkerhetsverket, som ska lägga fram 
dem offentligt inom sex månader från det att 
försöken avslutades.

10 §

Försök med nya utsläppsminskningsmetoder

Försök med nya utsläppsminskningsme-
toder ska uppfylla kraven i bilaga VI till 
MARPOL 73/78 och i Europeiska unionens 
rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på skriftlig ansökan tillstånd för för-
sök, om de krav som avses i 1 mom. är upp-
fyllda. Tillstånd får beviljas för högst 18 
månader.

Resultaten av försöken ska lämnas till 
Transport- och kommunikationsverket, som 
ska lägga fram dem offentligt inom sex må-
nader från det att försöken avslutades.

12 §

Övervakning som gäller marina bränslen

Tullen ska övervaka att marina bränslen 
som från Finland levereras till fartyg upp-
fyller kraven i fråga om svavelhalt. Över-
vakningen ska genomföras genom att ett re-
presentativt antal prover tas på lager och 
distributionsstationer för bränsle, proverna 
analyseras och resultatet rapporteras till Tra-
fiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att de 
krav som gäller bränslen på fartyg följs i en-
lighet med bestämmelserna i bilaga VI till 
MARPOL 73/78 och i Europeiska unionens 
rättsakter.

12 §

Övervakning som gäller marina bränslen

Tullen ska övervaka att marina bränslen 
som från Finland levereras till fartyg upp-
fyller kraven i fråga om svavelhalt. Över-
vakningen ska genomföras genom att ett re-
presentativt antal prover tas på lager och 
distributionsstationer för bränsle, proverna 
analyseras och resultatet rapporteras till 
Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att de krav som gäller bränslen på 
fartyg följs i enlighet med bestämmelserna i 
bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europe-
iska unionens rättsakter.

13 §

Rapportering och informationsutbyte om 

13 §

Rapportering och informationsutbyte om 
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marina bränslen

Tillverkare, försäljare och importörer av 
marina bränslen är skyldiga att ge Trafiksä-
kerhetsverket information om kvantiteten 
och kvaliteten på de marina bränslen som 
släppts ut på marknaden i Finland. Den rap-
porteringen ska ske i enlighet med bilaga VI 
till MARPOL 73/78 och Europeiska union-
ens rättsakter.

Trafiksäkerhetsverket ska föra ett allmänt 
tillgängligt register över lokala leverantörer 
av marina bränslen.

Trafiksäkerhetsverket ska rapportera om 
marina bränslen till Europeiska kommiss-
ionen och till Internationella sjöfartsorgani-
sationen samt svara för informationsutbytet 
om marina bränslen i enlighet med bilaga VI 
till MARPOL 73/78 och Europeiska union-
ens rättsakter.

marina bränslen

Tillverkare, försäljare och importörer av 
marina bränslen är skyldiga att ge Trans-
port- och kommunikationsverket informat-
ion om kvantiteten och kvaliteten på de ma-
rina bränslen som släppts ut på marknaden i 
Finland. Den rapporteringen ska ske i enlig-
het med bilaga VI till MARPOL 73/78 och 
Europeiska unionens rättsakter.

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra ett allmänt tillgängligt register över lo-
kala leverantörer av marina bränslen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
rapportera om marina bränslen till Europe-
iska kommissionen och till Internationella 
sjöfartsorganisationen samt svara för in-
formationsutbytet om marina bränslen i en-
lighet med bilaga VI till MARPOL 73/78 
och Europeiska unionens rättsakter.

14 a §

Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 
2015/757 om övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp från sjö-
transporter och om ändring av direktiv 
2009/16/EG är Trafiksäkerhetsverket.

14 a §

Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 
2015/757 om övervakning, rapportering och 
verifiering av koldioxidutsläpp från sjö-
transporter och om ändring av direktiv 
2009/16/EG är Transport- och kommunikat-
ionsverket.

15 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter ut-
färdas närmare bestämmelser i fråga om 
finskt vattenområde och Finlands ekono-
miska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför Finlands 
territorialvatten och ekonomiska zon om föl-
jande:

1) förbud och begränsning av utsläpp en-
ligt 1 §,

15 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter ut-
färdas närmare bestämmelser i fråga om 
finskt vattenområde och Finlands ekono-
miska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför Finlands 
territorialvatten och ekonomiska zon om föl-
jande:

1) förbud och begränsning av utsläpp en-
ligt 1 §,
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2) förbud och begränsning av utsläpp en-
ligt 2 §,

3) utsläppskrav i fråga om fartygsmotorer 
och motorernas avgasreningssystem och av-
gasreningsmetoder och utsläpp till vatten 
från avgasreningssystemen enligt 5 §,

4) undantag som får beviljas från kraven 
på överensstämmelse när det gäller fartygs-
motorer och motorernas avgasreningssystem 
och avgasreningsmetoder enligt 5 §,

5) IAPP-certifikatet enligt 6 §,
6) kvalitetskrav på fartygsbränsle, bestäm-

ningsmetoder för bränslen, överlåtelsebevis 
för bränsle och dess beviljande samt tillhö-
rande observation och övervakning enligt 
7—9 §,

6 a) utsläppsminskningsmetoder enligt 9 a 
§ och godkännande av dem,

7) försök med nya reningsmetoder enligt 
10 §,

8) i 11 § avsedda ämnen vars förbränning 
är förbjuden i Finlands ekonomiska zon och, 
när det gäller finska fartyg, också utanför 
Finlands territorialvatten och ekonomiska 
zon,

9) verksamhetsidkares skyldighet enligt 10 
och 13 § att lämna uppgifter om bränsle-
kvantiteter och bränslekvalitet, svavelhalt 
och resultatet av försök med nya reningsme-
toder till i förordning angiven myndighet i 
syfte att fullgöra skyldigheter enligt detta 
kapitel, och

10) närmare villkor för temporärt undan-
tag från kvalitetskraven på bränsle enligt 14 
§.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-
ställa bilaga VI till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen eller Europeiska 
unionens rättsakter meddela tekniska före-
skrifter i fråga om Finlands territorialvatten 
och ekonomiska zon och, när det gäller 
finska fartyg, också i fråga om områden ut-
anför Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon om

1) i 5 § 3 mom. avsedda likvärdigheter uti-
från vissa anordningars, materials, utrust-
ningars eller apparaters effekt som beviljas i 
fråga om motorers och deras avgasrenings-
systems och avgasreningsmetoders överens-
stämmelse med kraven,

2) anteckningar i fartygets skeppsdagbok 
och oljedagbok enligt 9 § 2 mom.

2) förbud och begränsning av utsläpp en-
ligt 2 §,

3) utsläppskrav i fråga om fartygsmotorer 
och motorernas avgasreningssystem och av-
gasreningsmetoder och utsläpp till vatten 
från avgasreningssystemen enligt 5 §,

4) undantag som får beviljas från kraven 
på överensstämmelse när det gäller fartygs-
motorer och motorernas avgasreningssystem 
och avgasreningsmetoder enligt 5 §,

5) IAPP-certifikatet enligt 6 §,
6) kvalitetskrav på fartygsbränsle, bestäm-

ningsmetoder för bränslen, överlåtelsebevis 
för bränsle och dess beviljande samt tillhö-
rande observation och övervakning enligt 7–
9 §,

6 a) utsläppsminskningsmetoder enligt 9 a 
§ och godkännande av dem, 

7) försök med nya reningsmetoder enligt 
10 §,

8) i 11 § avsedda ämnen vars förbränning 
är förbjuden i Finlands ekonomiska zon och, 
när det gäller finska fartyg, också utanför 
Finlands territorialvatten och ekonomiska 
zon,

9) verksamhetsidkares skyldighet enligt 10 
och 13 § att lämna uppgifter om bränsle-
kvantiteter och bränslekvalitet, svavelhalt 
och resultatet av försök med nya reningsme-
toder till i förordning angiven myndighet i 
syfte att fullgöra skyldigheter enligt detta 
kapitel, och

10) närmare villkor för temporärt undan-
tag från kvalitetskraven på bränsle enligt 14 
§.

Transport- och kommunikationsverket får i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen eller Euro-
peiska unionens rättsakter meddela tekniska 
föreskrifter i fråga om Finlands territorial-
vatten och ekonomiska zon och, när det gäl-
ler finska fartyg, också i fråga om områden 
utanför Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon om

1) i 5 § 3 mom. avsedda likvärdigheter uti-
från vissa anordningars, materials, utrust-
ningars eller apparaters effekt som beviljas i 
fråga om motorers och deras avgasrenings-
systems och avgasreningsmetoders överens-
stämmelse med kraven,

2) anteckningar i fartygets skeppsdagbok 
och oljedagbok enligt 9 § 2 mom.
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De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. kan utsträckas att också gälla far-
tyg som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

De närmare bestämmelser som avses i 1 
mom. och de tekniska föreskrifter som avses 
i 2 mom. kan utsträckas att också gälla far-
tyg som färdas på insjöområdet och i inrikes 
fart.

7 a kap.

Fartygs energieffektivitet

7 a kap.

Fartygs energieffektivitet

3 §

IEE-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräk-
tighet är minst 400 ska ha ett internationellt 
energieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat)
enligt bilaga VI till MARPOL 73/78, enligt 
vilket fartyget uppfyller bestämmelserna i 
den bilagan.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap beviljar på skriftlig ansö-
kan finska fartyg ett IEE-certifikat under 
förutsättning att fartyget uppfyller kraven i 
bilaga VI till MARPOL 73/78. Trafiksäker-
hetsverket får utfärda IEE-certifikat för ett 
utländskt fartyg på begäran av fartygets 
flaggstat. Certifikat utfärdas för viss tid, 
högst fem år åt gången.

3 §

IEE-certifikat

Fartyg i internationell fart vars bruttodräk-
tighet är minst 400 ska ha ett internationellt 
energieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat) 
enligt bilaga VI till MARPOL 73/78, enligt 
vilket fartyget uppfyller bestämmelserna i 
den bilagan.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap beviljar 
på skriftlig ansökan finska fartyg ett IEE-
certifikat under förutsättning att fartyget 
uppfyller kraven i bilaga VI till MARPOL 
73/78. Transport- och kommunikationsver-
ket får utfärda IEE-certifikat för ett utländskt 
fartyg på begäran av fartygets flaggstat. Cer-
tifikat utfärdas för viss tid och för högst fem 
år åt gången.

4 §

Undantag i fråga om kraven på fartygs 
energieffektivitet

Trafiksäkerhetsverket beslutar om undan-
tag enligt regel 19 i bilaga VI till MARPOL 
73/78 i fråga om kraven på fartygs energief-
fektivitet.

4 §

Undantag i fråga om kraven på fartygs 
energieffektivitet

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar om undantag enligt regel 19 i bilaga 
VI till MARPOL 73/78 i fråga om kraven på 
fartygs energieffektivitet.

5 § 5 §
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Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter ut-
färdas närmare bestämmelser i fråga om 
finskt vattenområde och Finlands ekono-
miska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför Finlands 
territorialvatten och ekonomiska zon om

1) ordnande av tillsynen över överens-
stämmelse med kraven när det gäller design-
indexet för fartygs energieffektivitet enligt 1 
§,

2) undantag i fråga om kraven på fartygs 
energieffektivitet enligt 4 §.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-
ställa bilaga VI till MARPOL 73/78, 
Helsingforskonventionen eller Europeiska 
unionens rättsakter meddela tekniska före-
skrifter i fråga om Finlands territorialvatten 
och ekonomiska zon och, när det gäller 
finska fartyg, också i fråga om områden ut-
anför Finlands territorialvatten och ekono-
miska zon om

1) beräkning av designindex för fartygs 
energieffektivitet enligt 1 §,

2) upprättande av SEEMP-planer,
3) IEE-certifikat.

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen, andra in-
ternationella förpliktelser som Finland åtagit 
sig och Europeiska unionens rättsakter ut-
färdas närmare bestämmelser i fråga om 
finskt vattenområde och Finlands ekono-
miska zon och, när det gäller finska fartyg, 
också i fråga om områden utanför Finlands 
territorialvatten och ekonomiska zon om

1) ordnande av tillsynen över överens-
stämmelse med kraven när det gäller design-
indexet för fartygs energieffektivitet enligt 1 
§,

2) undantag i fråga om kraven på fartygs 
energieffektivitet enligt 4 §.

Transport- och kommunikationsverket får i 
syfte att verkställa bilaga VI till MARPOL 
73/78, Helsingforskonventionen eller Euro-
peiska unionens rättsakter meddela tekniska 
föreskrifter i fråga om Finlands territorial-
vatten och ekonomiska zon och, när det gäl-
ler finska fartyg, också i fråga om områden 
utanför Finlands territorialvatten och eko-
nomiska zon om

1) beräkning av designindex för fartygs 
energieffektivitet enligt 1 §,

2) upprättande av SEEMP-planer,
3) IEE-certifikat.

8 kap.

Andra internationella förpliktelser som 
är bindande för Finland och som gäller 
förhindrande av miljöförstöring som or-

sakas av normal drift av fartyg

8 kap.

Andra internationella förpliktelser som 
är bindande för Finland och som gäller 
förhindrande av miljöförstöring som or-

sakas av normal drift av fartyg

2 §

AFS-försäkran

Trafiksäkerhetsverket är mottagande myn-
dighet när det gäller AFS-försäkran i fråga 
om ett finskt fartyg.

2 §

AFS-försäkran

Transport- och kommunikationsverket är 
mottagande myndighet när det gäller AFS-
försäkran i fråga om ett finskt fartyg.
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3 §

Sändande av information i enlighet med 
AFS-konventionen

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för att In-
ternationella sjöfartsorganisationen tillställs 
de uppgifter som AFS-konventionen kräver. 
Finlands miljöcentral ska se till att Trafiksä-
kerhetsverket får uppgifter om påväxthind-
rande system som godkänts eller förbjudits 
eller vars användning begränsats genom nat-
ionell lagstiftning.

3 §

Sändande av information i enlighet med 
AFS-konventionen

Transport- och kommunikationsverket an-
svarar för att Internationella sjöfartsor-
ganisationen tillställs de uppgifter som 
AFS-konventionen kräver. Finlands mil-
jöcentral ska se till att Transport- och 
kommunikationsverket får uppgifter om 
påväxthindrande system som godkänts 
eller förbjudits eller vars användning 
begränsats genom nationell lagstiftning.

7 §

Varningar som gäller intag av barlastvatten

Trafikverket meddelar varningar i enlighet 
med regel C-2 i bilagan till barlastvatten-
konventionen till sjöfarare och till berörda 
kuststater om områden där fartyg inte ska ta 
in barlastvatten.

Vad som i 6 § 1—3 punkten bestäms om 
utsläpp av obehandlat barlastvatten och se-
diment i undantagssituationer gäller även in-
tag av barlastvatten i områden för vilka en 
varning i enlighet med 1 mom. har utfärdats.

7 §

Varningar som gäller intag av barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket
meddelar varningar i enlighet med regel C-2 
i bilagan till barlastvattenkonventionen till 
sjöfarare och till berörda kuststater om om-
råden där fartyg inte ska ta in barlastvatten.

Vad som i 6 § 1—3 punkten bestäms om 
utsläpp av obehandlat barlastvatten och se-
diment i undantagssituationer gäller även in-
tag av barlastvatten i områden för vilka en 
varning i enlighet med 1 mom. har utfärdats.

9 §

Krav på system för hantering av barlastvat-
ten

Systemen för hantering av fartygs barlast-
vatten ska uppfylla kraven i Europeiska un-
ionens rättsakter och i barlastvattenkonvent-
ionen.

Trafiksäkerhetsverket eller ett av det be-
myndigat erkänt klassificeringssällskap 
godkänner på skriftlig ansökan system för 
hantering av barlastvatten i finländska far-
tyg, om systemen uppfyller kraven i Europe-
iska unionens rättsakter och i barlastvatten-
konventionen.

Trafiksäkerhetsverket får bestämma om 
likvärdighet utifrån vissa anordningars, 

9 §

Krav på system för hantering av barlastvat-
ten

Systemen för hantering av fartygs barlast-
vatten ska uppfylla kraven i Europeiska un-
ionens rättsakter och i barlastvattenkonvent-
ionen.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett av det bemyndigat erkänt klassifice-
ringssällskap godkänner på skriftlig ansökan 
system för hantering av barlastvatten i fin-
ländska fartyg, om systemen uppfyller kra-
ven i Europeiska unionens rättsakter och i 
barlastvattenkonventionen.

Transport- och kommunikationsverket får 
bestämma om likvärdighet utifrån vissa an-
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materials, utrustningars eller apparaters ef-
fekt i enlighet med Europeiska unionens 
rättsakter och barlastvattenkonventionen.

ordningars, materials, utrustningars eller ap-
paraters effekt i enlighet med Europeiska 
unionens rättsakter och barlastvattenkon-
ventionen.

10 §

Försök med ny teknologi för hantering av 
barlastvatten

Försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten ska uppfylla kraven i barlast-
vattenkonventionen och i de riktlinjer som 
Internationella sjöfartsorganisationen utfär-
dat i saken.

Trafiksäkerhetsverket beviljar på skriftlig 
ansökan tillstånd för försök, om de krav som 
avses i 1 mom. är uppfyllda. Om ett fartyg, 
innan normerna om kvaliteten på barlastvat-
ten i regel D-2 i bilagan till barlastvatten-
konventionen har trätt i kraft för fartygets 
del, deltar i ett av Trafiksäkerhetsverket
godkänt program för testning och bedöm-
ning av lovande teknologier för hantering av 
barlastvatten, ska normerna i regel D-2 börja 
tillämpas på fartyget först fem år från det att 
fartyget annars hade varit skyldigt att börja 
följa normerna.

Om ett fartyg, när normerna om kvaliteten 
på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till bar-
lastvattenkonventionen redan har trätt i kraft 
för fartygets del, deltar i ett sådant av Tra-
fiksäkerhetsverket godkänt program för test-
ning och bedömning av lovande teknologier 
för hantering av barlastvatten där det finns 
förutsättningar för att uppnå en teknologi 
som uppfyller högre krav än vad som avses i 
normerna i regel D-2, ska normerna i regel 
D-2 inte tillämpas på fartyget under den 
femårsperiod som följer på installationen av 
teknologin i fråga i fartyget.

10 §

Försök med ny teknologi för hantering av 
barlastvatten

Försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten ska uppfylla kraven i barlast-
vattenkonventionen och i de riktlinjer som 
Internationella sjöfartsorganisationen utfär-
dat i saken.

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på skriftlig ansökan tillstånd för för-
sök, om de krav som avses i 1 mom. är upp-
fyllda. Om ett fartyg, innan normerna om 
kvaliteten på barlastvatten i regel D-2 i bila-
gan till barlastvattenkonventionen har trätt i 
kraft för fartygets del, deltar i ett av Trans-
port- och kommunikationsverket godkänt 
program för testning och bedömning av lo-
vande teknologier för hantering av barlast-
vatten, ska normerna i regel D-2 börja till-
lämpas på fartyget först fem år från det att 
fartyget annars hade varit skyldigt att börja 
följa normerna.

Om ett fartyg, när normerna om kvaliteten 
på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till bar-
lastvattenkonventionen redan har trätt i kraft 
för fartygets del, deltar i ett sådant av 
Transport- och kommunikationsverket god-
känt program för testning och bedömning av 
lovande teknologier för hantering av bar-
lastvatten där det finns förutsättningar för att 
uppnå en teknologi som uppfyller högre 
krav än vad som avses i normerna i regel D-
2, ska normerna i regel D-2 inte tillämpas på 
fartyget under den femårsperiod som följer 
på installationen av teknologin i fråga i far-
tyget.

11 § 11 §
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Barlastvattenhanteringsplan

Fartyg som omfattas av barlastvattenkon-
ventionen ska ha en i barlastvattenkonvent-
ionen avsedd barlastvattenhanteringsplan.

Finska fartygs barlastvattenhanteringspla-
ner godkänns av Trafiksäkerhetsverket eller 
ett erkänt klassificeringssällskap.

Barlastvattenhanteringsplan

Fartyg som omfattas av barlastvattenkon-
ventionen ska ha en i barlastvattenkonvent-
ionen avsedd barlastvattenhanteringsplan.

Finska fartygs barlastvattenhanteringspla-
ner godkänns av Transport- och kommuni-
kationsverket eller ett erkänt klassificerings-
sällskap.

12 §

Barlastvattendagbok

Fartyg som omfattas av barlastvattenkon-
ventionen ska ha en i barlastvattenkonvent-
ionen avsedd barlastvattendagbok.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att inspek-
tera barlastvattendagboken och på begäran 
få ett av fartygets befälhavare bestyrkt ut-
drag ur den. Åtgärder som Trafiksäkerhets-
verket vidtar med stöd av detta moment ska 
utföras så snabbt som möjligt utan att föror-
saka fartyget otillbörlig försening.

12 §

Barlastvattendagbok

Fartyg som omfattas av barlastvattenkon-
ventionen ska ha en i barlastvattenkonvent-
ionen avsedd barlastvattendagbok.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att inspektera barlastvattendagboken och 
på begäran få ett av fartygets befälhavare 
bestyrkt utdrag ur den. Åtgärder som Trans-
port- och kommunikationsverket vidtar med 
stöd av detta moment ska utföras så snabbt 
som möjligt utan att förorsaka fartyget otill-
börlig försening.

13 §

Barlastvattencertifikat

Fartyg i internationell fart som har en brut-
todräktighet av minst 400 och omfattas av 
barlastvattenkonventionen, med undantag av 
flytande plattformar och andra flytande en-
heter som avses i regel E-1 i bilagan till bar-
lastvattenkonventionen, ska ha ett i barlast-
vattenkonventionen avsett certifikat.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klas-
sificeringssällskap utfärdar barlastvattencer-
tifikat till finska fartyg på skriftlig ansökan, 
om fartyget uppfyller kraven i barlastvatten-
konventionen. Trafiksäkerhetsverket får 
också utfärda certifikat till utländska fartyg 
på begäran av fartygets flaggstat. 

Certifikat utfärdas för viss tid och för 
högst fem år åt gången.

13 §

Barlastvattencertifikat

Fartyg i internationell fart som har en brut-
todräktighet av minst 400 och omfattas av 
barlastvattenkonventionen, med undantag av 
flytande plattformar och andra flytande en-
heter som avses i regel E-1 i bilagan till bar-
lastvattenkonventionen, ska ha ett i barlast-
vattenkonventionen avsett certifikat.

Transport- och kommunikationsverket el-
ler ett erkänt klassificeringssällskap utfärdar 
barlastvattencertifikat till finska fartyg på 
skriftlig ansökan, om fartyget uppfyller kra-
ven i barlastvattenkonventionen. Transport-
och kommunikationsverket får också utfärda 
certifikat till utländska fartyg på begäran av 
fartygets flaggstat.

Certifikat utfärdas för viss tid och för 
högst fem år åt gången.
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14 §

Beviljande av dispens från skyldigheten att 
hantera och skifta barlastvatten

Trafiksäkerhetsverket kan på skriftlig an-
sökan bevilja en fartygsspecifik dispens från 
skyldigheten enligt 8 § att hantera och skifta 
barlastvatten på finskt vattenområde och i 
Finlands ekonomiska zon, om dispensen inte 
försämrar eller skadar miljön, människors 
hälsa, egendom eller naturresurser. 

Dispens kan beviljas fartyg som rör sig 
mellan vissa hamnar eller platser. En ytterli-
gare förutsättning för beviljande av dispens 
är att fartyget inte blandar barlastvatten eller 
sediment annat än mellan hamnar eller plat-
ser som fastställs i dispensen.

Till ansökan ska det fogas en tillräckligt 
utförlig bedömning av de risker som dispen-
sen kan orsaka miljön, människors hälsa, 
egendom och naturresurser. När riskbedöm-
ningen tas fram ska Internationella sjöfarts-
organisationens och Östersjökommissionens 
riktlinjer i frågan iakttas. Trafiksäkerhets-
verket kan begära utlåtande av riskbedöm-
ningarna från Finlands miljöcentral.

För att kunna lösa de problem som even-
tuellt konstateras ska Trafiksäkerhetsverket
höra de stater som dispensen kan påverka 
negativt.

Dispensen får gälla i högst fem år. För att 
kunna förvissa sig om att förutsättningarna 
för dispens fortfarande är uppfyllda har Tra-
fiksäkerhetsverket rätt att utföra en inspekt-
ion under dispensens giltighetstid. Om det 
vid inspektionen eller annars konstateras att 
förutsättningarna för dispens inte längre 
uppfylls, kan Trafiksäkerhetsverket återkalla 
dispensen.

Dispensen börjar gälla först efter det att 
Trafiksäkerhetsverket har meddelat Internat-
ionella sjöfartsorganisationen att dispens 
beviljats och relevanta uppgifter har tillkän-
nagetts parterna i barlastvattenkonventionen.

En anteckning om dispensen ska göras i 
den barlastvattenhanteringsplan som avses i 
11 § och i den barlastvattendagbok som av-
ses i 12 §.

14 §

Beviljande av dispens från skyldigheten att 
hantera och skifta barlastvatten

Transport- och kommunikationsverket kan 
på skriftlig ansökan bevilja en fartygsspeci-
fik dispens från skyldigheten enligt 8 § att 
hantera och skifta barlastvatten på finskt 
vattenområde och i Finlands ekonomiska 
zon, om dispensen inte försämrar eller ska-
dar miljön, människors hälsa, egendom eller 
naturresurser.

Dispens kan beviljas fartyg som rör sig 
mellan vissa hamnar eller platser. En ytterli-
gare förutsättning för beviljande av dispens 
är att fartyget inte blandar barlastvatten eller 
sediment annat än mellan hamnar eller plat-
ser som fastställs i dispensen.

Till ansökan ska det fogas en tillräckligt 
utförlig bedömning av de risker som dispen-
sen kan orsaka miljön, människors hälsa, 
egendom och naturresurser. När riskbedöm-
ningen tas fram ska Internationella sjöfarts-
organisationens och Östersjökommissionens 
riktlinjer i frågan iakttas. Transport- och 
kommunikationsverket kan begära utlåtande 
av riskbedömningarna från Finlands miljö-
central.

För att kunna lösa de problem som even-
tuellt konstateras ska Transport- och kom-
munikationsverket höra de stater som dis-
pensen kan påverka negativt.

Dispensen får gälla i högst fem år. För att 
kunna förvissa sig om att förutsättningarna 
för dispens fortfarande är uppfyllda har 
Transport- och kommunikationsverket rätt 
att utföra en inspektion under dispensens 
giltighetstid. Om det vid inspektionen eller 
annars konstateras att förutsättningarna för 
dispens inte längre uppfylls, kan Transport-
och kommunikationsverket återkalla dispen-
sen.

Dispensen börjar gälla först efter det att 
Transport- och kommunikationsverket har 
meddelat Internationella sjöfartsorganisat-
ionen att dispens beviljats och relevanta 
uppgifter har tillkännagetts parterna i bar-
lastvattenkonventionen.

En anteckning om dispensen ska göras i 
den barlastvattenhanteringsplan som avses i 
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11 § och i den barlastvattendagbok som av-
ses i 12 §.

15 §

Sändande av information i enlighet med 
barlastvattenkonventionen

Trafiksäkerhetsverket svarar för att upp-
gifter i enlighet med barlastvattenkonvent-
ionen sänds till Internationella sjöfartsorga-
nisationen.

15 §

Sändande av information i enlighet med 
barlastvattenkonventionen

Transport- och kommunikationsverket
svarar för att uppgifter i enlighet med bar-
lastvattenkonventionen sänds till Internat-
ionella sjöfartsorganisationen.

16 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa barlastvattenkonvention-
en, i fråga om finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon och, när det gäller 
finländska fartyg, också i fråga om områden 
utanför Finlands territorialvatten och Fin-
lands ekonomiska zon, utfärdas närmare be-
stämmelser om

1) det förbud mot utsläpp av barlastvatten 
som avses i 5 §,

2) utsläpp av obehandlat barlastvatten och 
sediment i undantagssituationer enligt 6 §,

3) de varningar som gäller intag av bar-
lastvatten och som avses i 7 §,

4) hantering och skifte av fartygs barlast-
vatten enligt 8 §,

5) krav på system för hantering av barlast-
vatten enligt 9 §,

6) försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten enligt 10 §, samt

7) beviljande av dispens enligt 14 §.
Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verk-

ställa barlastvattenkonventionen, i fråga om 
Finlands territorialvatten och Finlands eko-
nomiska zon och, när det gäller finländska 
fartyg, också i fråga om områden utanför 
Finlands territorialvatten och Finlands eko-
nomiska zon, meddela tekniska föreskrifter 
om

1) krav på system för hantering av barlast-
vatten enligt 9 §,

2) försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten enligt 10 §,

3) innehållet i och strukturen för den bar-

16 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i 
syfte att verkställa barlastvattenkonvention-
en, i fråga om finskt vattenområde och Fin-
lands ekonomiska zon och, när det gäller 
finländska fartyg, också i fråga om områden 
utanför Finlands territorialvatten och Fin-
lands ekonomiska zon, utfärdas närmare be-
stämmelser om

1) det förbud mot utsläpp av barlastvatten 
som avses i 5 §,

2) utsläpp av obehandlat barlastvatten och 
sediment i undantagssituationer enligt 6 §,

3) de varningar som gäller intag av bar-
lastvatten och som avses i 7 §,

4) hantering och skifte av fartygs barlast-
vatten enligt 8 §,

5) krav på system för hantering av barlast-
vatten enligt 9 §,

6) försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten enligt 10 §, samt

7) beviljande av dispens enligt 14 §.
Transport- och kommunikationsverket får i 

syfte att verkställa barlastvattenkonvention-
en, i fråga om Finlands territorialvatten och 
Finlands ekonomiska zon och, när det gäller 
finländska fartyg, också i fråga om områden 
utanför Finlands territorialvatten och Fin-
lands ekonomiska zon, meddela tekniska fö-
reskrifter om

1) krav på system för hantering av barlast-
vatten enligt 9 §,

2) försök med ny teknik för hantering av 
barlastvatten enligt 10 §,

3) innehållet i och strukturen för den bar-
lastvattenhanteringsplan som avses i 11 §,
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lastvattenhanteringsplan som avses i 11 §,
4) formuläret för den barlastvattendagbok 

som avses i 12 §,
5) formuläret för det barlastvattencertifikat 

som avses i 13 §, samt
6) hur den riskbedömning som avses i 14 

§ 3 mom. ska utarbetas och vad den ska in-
nehålla.

4) formuläret för den barlastvattendagbok 
som avses i 12 §,

5) formuläret för det barlastvattencertifikat 
som avses i 13 §, samt
6) hur den riskbedömning som avses i 
14 § 3 mom. ska utarbetas och vad den 
ska innehålla.

8 a kap.

Återvinning av fartyg

8 a kap.

Återvinning av fartyg

1 §

Utnämning av ansvarig myndighet

I Finland är Trafiksäkerhetsverket den an-
svariga myndighet som avses i artikel 3.1.9 i 
fartygsåtervinningsförordningen.

1 §

Utnämning av ansvarig myndighet

I Finland är Transport- och kommunikat-
ionsverket den ansvariga myndighet som av-
ses i artikel 3.1.9 i fartygsåtervinningsför-
ordningen.

2 §

Lämnande av information

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för att den 
information som fartygsåtervinningsförord-
ningen förutsätter ges in till Europeiska 
kommissionen. 

Trafiksäkerhetsverket ska på begäran av 
den behöriga myndigheten i den stat där far-
tygsåtervinningsanläggningen är belägen 
sända myndigheten information som avses i 
artikel 7.4 i fartygsåtervinningsförordning-
en.

2 §

Lämnande av information

Transport- och kommunikationsverket an-
svarar för att den information som fartygså-
tervinningsförordningen förutsätter ges in 
till Europeiska kommissionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
på begäran av den behöriga myndigheten i 
den stat där fartygsåtervinningsanläggning-
en är belägen sända myndigheten informat-
ion som avses i artikel 7.4 i fartygsåtervin-
ningsförordningen.

3 §

Närmare bestämmelser

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om inom vilken tidsfrist fartygsägaren 
ska lämna Trafiksäkerhetsverket en i artikel 
6.1 b i fartygsåtervinningsförordningen av-
sedd anmälan om sin avsikt att återvinna 
fartyget på en eller flera specifika fartygså-
tervinningsanläggningar.

3 §

Närmare bestämmelser

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om inom vilken tids-
frist fartygsägaren ska lämna Transport- och 
kommunikationsverket en i artikel 6.1 b i 
fartygsåtervinningsförordningen avsedd an-
mälan om sin avsikt att återvinna fartyget på 
en eller flera specifika fartygsåtervinnings-
anläggningar.
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9 kap.

Mottagning av avfall i hamn

9 kap.

Mottagning av avfall i hamn

7 §

Rapportering

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
Trafiksäkerhetsverket och hamnarna ska 
sända den information som avses i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG 
om mottagningsanordningar i hamn för far-
tygsgenererat avfall och lastrester, nedan 
kallat fartygsavfallsdirektivet, till Finlands 
miljöcentral, som har i uppgift att samman-
ställa en rapport som ska skickas till Euro-
peiska gemenskapernas kommission.

7 §

Rapportering

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, 
Transport- och kommunikationsverket och 
hamnarna ska sända den information som 
avses i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar 
i hamn för fartygsgenererat avfall och 
lastrester, nedan fartygsavfallsdirektivet, till 
Finlands miljöcentral, som har i uppgift att 
sammanställa en rapport som ska skickas till 
Europeiska kommissionen.

10 kap.

Avlämning av avfall i hamn

10 kap.

Avlämning av avfall i hamn

1 §

Obligatorisk avlämning av fartygsavfall och 
lastrester

Ett finskt fartyg som anlöper en hamn i 
Östersjöområdet och inom Europeiska ge-
menskapen eller ett fartyg som inte är finskt 
och som anlöper en hamn inom finskt terri-
torium ska, innan det lämnar hamnen, till de 
mottagningsanordningar för avfall som finns 
i hamnen avlämna allt sitt fartygsavfall och 
alla sina lastrester.

Om det inte finns någon mottagningsan-
ordning i en småbåtshamn ska avfallet från 
en fritidsbåt avlämnas till någon annan 
lämplig mottagningsanordning i land, om 
inte avfallet med stöd av denna lag kan läm-
nas ombord.

Skyldigheten att avlämna avfall enligt 1 
mom. gäller emellertid inte

1) små mängder avfall enligt definition i 

1 §

Obligatorisk avlämning av fartygsavfall och 
lastrester

Ett finskt fartyg som anlöper en hamn i 
Östersjöområdet eller inom Europeiska ge-
menskapen eller ett fartyg som inte är finskt 
och som anlöper en hamn inom finskt terri-
torium ska, innan det lämnar hamnen, till de 
mottagningsanordningar för avfall som finns 
i hamnen avlämna allt sitt fartygsavfall och 
alla sina lastrester.

Om det inte finns någon mottagningsan-
ordning i en småbåtshamn ska avfallet från 
en fritidsbåt avlämnas till någon annan 
lämplig mottagningsanordning i land, om 
inte avfallet med stöd av denna lag kan läm-
nas ombord.

Skyldigheten att avlämna avfall enligt 1 
mom. gäller emellertid inte

1) små mängder avfall enligt definition i 
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förordning av statsrådet,
2) när det av orsaker som inte beror på far-

tyget skulle medföra onödigt dröjsmål för 
fartyget att avlämna avfallet i hamnen; då 
krävs det också att fartyget har tillräckligt 
med separata upplagringsutrymmen för allt 
fartygsavfall och alla lastrester som har upp-
stått på fartyget och kommer att uppstå på 
fartyget under den kommande färden, eller

3) avlämnande av toalettavfall om farty-
gets tankar för detta avfall räcker till för fär-
den till nästa hamn.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får 
Trafiksäkerhetsverket kräva att allt avfall 
ombord på fartyget ska avlämnas i hamn in-
nan fartyget lämnar hamnen, om det är mo-
tiverat att anta att den hamn där avfallet är 
tänkt att avlämnas inte har ändamålsenliga 
mottagningsanordningar eller det inte är 
känt i vilken hamn avfallet ska avlämnas, 
och det därför finns risk för att avfallet 
släpps ut i vattnet.

Fartygets befälhavare ansvarar för att man 
på fartyget iakttar de skyldigheter som före-
skrivs i detta kapitel eller i enlighet med det.

förordning av statsrådet,
2) när det av orsaker som inte beror på far-

tyget skulle medföra onödigt dröjsmål för 
fartyget att avlämna avfallet i hamnen; då 
krävs det också att fartyget har tillräckligt 
med separata upplagringsutrymmen för allt 
fartygsavfall och alla lastrester som har upp-
stått på fartyget och kommer att uppstå på 
fartyget under den kommande färden, eller

3) avlämnande av toalettavfall om farty-
gets tankar för detta avfall räcker till för fär-
den till nästa hamn.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får 
Transport- och kommunikationsverket kräva 
att allt avfall ombord på fartyget ska avläm-
nas i hamn innan fartyget lämnar hamnen, 
om det är motiverat att anta att den hamn 
där avfallet är tänkt att avlämnas inte har 
ändamålsenliga mottagningsanordningar el-
ler det inte är känt i vilken hamn avfallet ska 
avlämnas, och det därför finns risk för att 
avfallet släpps ut i vattnet.

Fartygets befälhavare ansvarar för att man 
på fartyget iakttar de skyldigheter som före-
skrivs i detta kapitel eller i enlighet med det.

2 §

Avgifter för fartygsavfall och lastrester

Hamninnehavaren ska ta ut en avgift för 
att täcka kostnaderna för avfallshanteringen 
av alla fartyg som anlöper hamnen, oavsett 
om fartyget lämnar avfall i hamnen eller 
inte. Avgifterna ska innefatta kostnaderna 
för hanteringen av följande fartygsavfall:

1) oljehaltigt avfall,
2) fast avfall, exklusive lastrester, och
3) toalettavfall.
Hamninnehavaren ska i syfte att täcka 

kostnaderna för avfallshanteringen ta ut en 
avgift också av de fartyg som anlöper ham-
nen och som avlämnar lastrester till ham-
nens mottagningsanordningar.

Avgifterna kan ingå i den hamnavgift som 
tas ut för fartygen. Hamnen ska uppge av-
giftsbeloppet och avgiftskriterierna. Avgif-
terna kan graderas exempelvis efter fartygs-
typ, fartygsklass eller fartygets storleksklass, 
men avgifterna får inte vara beroende av hur 
mycket avfall fartyget lämnar i hamnen. 

2 §

Avgifter för fartygsavfall och lastrester

Hamninnehavaren ska ta ut en avgift för 
att täcka kostnaderna för avfallshanteringen 
av alla fartyg som anlöper hamnen, oavsett 
om fartyget lämnar avfall i hamnen eller 
inte. Avgifterna ska innefatta kostnaderna 
för hanteringen av följande fartygsavfall:

1) oljehaltigt avfall,
2) fast avfall, exklusive lastrester, och
3) toalettavfall.
Hamninnehavaren ska i syfte att täcka 

kostnaderna för avfallshanteringen ta ut en 
avgift också av de fartyg som anlöper ham-
nen och som avlämnar lastrester till ham-
nens mottagningsanordningar.

Avgifterna kan ingå i den hamnavgift som 
tas ut för fartygen. Hamnen ska uppge av-
giftsbeloppet och avgiftskriterierna. Avgif-
terna kan graderas exempelvis efter fartygs-
typ, fartygsklass eller fartygets storleksklass, 
men avgifterna får inte vara beroende av hur 
mycket avfall fartyget lämnar i hamnen. 
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Nedsättning på avgifterna kan beviljas, om 
fartyget använder anordningar eller metoder 
eller sådant högklassigt bränsle som gör att 
den avfallsmängd som fartyget avlämnar i 
land är mindre än vanligt eller kan återvin-
nas.

Avgift enligt 1 mom. tas dock inte ut för 
fiskefartyg och inte heller för fritidsbåtar 
som får transportera högst 12 passagerare. 
Någon avgift tas heller inte ut för sådana 
fartyg som Trafiksäkerhetsverket med stöd 
av 4 § i detta kapitel har befriat från obliga-
torisk avlämning av fartygsavfall och 
lastrester.

Nedsättning på avgifterna kan beviljas, om 
fartyget använder anordningar eller metoder 
eller sådant högklassigt bränsle som gör att 
den avfallsmängd som fartyget avlämnar i 
land är mindre än vanligt eller kan återvin-
nas.

Avgift enligt 1 mom. tas dock inte ut för 
fiskefartyg och inte heller för fritidsbåtar 
som får transportera högst 12 passagerare. 
Någon avgift tas heller inte ut för sådana 
fartyg som Transport- och kommunikations-
verket med stöd av 4 § i detta kapitel har be-
friat från obligatorisk avlämning av fartygs-
avfall och lastrester.

3 §

Anmälan om fartygsavfall och lastrester

När ett fartyg anlöper en hamn inom finskt 
territorium ska befälhavaren eller någon 
som denne befullmäktigat avge en anmälan 
om fartygsavfall och lastrester till innehava-
ren av anlöpshamnen via det system för han-
tering av information inom sjöfarten som 
avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikser-
vice. Anmälan ska avges minst 24 timmar 
före ankomsten eller omedelbart vid avfär-
den från den föregående hamnen, om färdti-
den understiger 24 timmar. Om fartygets 
slutliga anlöpshamn blir klar först när 
mindre än 24 timmar återstår före ankoms-
ten till hamnen, ska anmälan avges omedel-
bart då den slutliga anlöpshamnen är känd. 
Informationen ska förvaras ombord åt-
minstone till nästa anlöpshamn och ska på 
begäran uppvisas för myndigheterna i en 
EU-medlemsstat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte 
fiskefartyg och inte heller fritidsbåtar som 
tar högst 12 passagerare.

Trafiksäkerhetsverket ska kontrollera ge-
nomförande av fartygsavfallsdirektivet och 
därvid granska anmälningar och inspektera 
fartyg i enlighet med direktivet.

3 §

Anmälan om fartygsavfall och lastrester

När ett fartyg anlöper en hamn inom finskt 
territorium ska befälhavaren eller någon 
som denne befullmäktigat avge en anmälan 
om fartygsavfall och lastrester till innehava-
ren av anlöpshamnen via det system för han-
tering av information inom sjöfarten som 
avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikser-
vice. Anmälan ska avges minst 24 timmar 
före ankomsten eller omedelbart vid avfär-
den från den föregående hamnen, om färdti-
den understiger 24 timmar. Om fartygets 
slutliga anlöpshamn blir klar först när 
mindre än 24 timmar återstår före ankoms-
ten till hamnen, ska anmälan avges omedel-
bart då den slutliga anlöpshamnen är känd. 
Informationen ska förvaras ombord åt-
minstone till nästa anlöpshamn och ska på 
begäran uppvisas för myndigheterna i en 
EU-medlemsstat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte 
fiskefartyg och inte heller fritidsbåtar som 
tar högst 12 passagerare.

Transport- och kommunikationsverket ska 
kontrollera genomförande av fartygsavfalls-
direktivet och därvid granska anmälningar 
och inspektera fartyg i enlighet med direkti-
vet.

4 §

Befrielse från den obligatoriska avlämning-

4 §

Befrielse från den obligatoriska avlämning-
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en och anmälningsskyldigheten

Trafiksäkerhetsverket kan på skriftlig an-
sökan medge befrielse från den obligato-
riska avlämning av fartygsavfall och lastres-
ter som avses i 1 § och från skyldigheten att 
anmäla fartygsavfall och lastrester enligt 3 § 
i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik 
så att det upprepat går i trafik enligt en tid-
tabell eller på en på förhand bestämd rutt 
mellan angivna hamnar och minst en gång 
varannan vecka anlöper en angiven finsk 
hamn som ligger vid denna rutt. Befrielse 
kan också medges för ett fartyg som är i 
kryssningstrafik eller annan trafik så att det 
avgår från och anlöper en och samma finska 
hamn utan att anlöpa mellanliggande ham-
nar. För att befrielse ska kunna medges 
krävs det dessutom att fartyget har ingått ett 
avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag 
i avfallshanteringsbranschen eller med ham-
nen. Trafiksäkerhetsverket ska på det sätt 
som närmare framgår av beslutet om befri-
else lämnas en redogörelse för att fartyget i 
huvudsak använder tjänster enligt avfalls-
hanteringsavtalet. Befrielse medges för viss 
tid, högst fem år åt gången.

Trafiksäkerhetsverket ska underrätta de 
berörda hamnarna om sitt beslut.

Trafiksäkerhetsverket ska regelbundet och 
åtminstone en gång om året underrätta 
Europeiska kommissionen om befrielser 
som medgivits.

en och anmälningsskyldigheten

Transport- och kommunikationsverket kan 
på skriftlig ansökan medge befrielse från 
den obligatoriska avlämning av fartygsavfall 
och lastrester som avses i 1 § och från skyl-
digheten att anmäla fartygsavfall och 
lastrester enligt 3 § i fråga om ett fartyg som 
är i reguljär trafik så att det upprepat går i 
trafik enligt en tidtabell eller på en på för-
hand bestämd rutt mellan angivna hamnar 
och minst en gång varannan vecka anlöper 
en angiven finsk hamn som ligger vid denna 
rutt. Befrielse kan också medges för ett far-
tyg som är i kryssningstrafik eller annan tra-
fik så att det avgår från och anlöper en och 
samma finska hamn utan att anlöpa mellan-
liggande hamnar. För att befrielse ska kunna 
medges krävs det dessutom att fartyget har 
ingått ett avfallshanteringsavtal med ett se-
riöst företag i avfallshanteringsbranschen el-
ler med hamnen. Transport- och kommuni-
kationsverket ska på det sätt som närmare 
framgår av beslutet om befrielse lämnas en 
redogörelse för att fartyget i huvudsak an-
vänder tjänster enligt avfallshanteringsavta-
let. Befrielse medges för viss tid och för 
högst fem år åt gången.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta de berörda hamnarna om sitt be-
slut.

Transport- och kommunikationsverket ska 
regelbundet och åtminstone en gång om året 
underrätta Europeiska kommissionen om be-
frielser som medgivits.

12 kap.

Tillsyn och administrativt tvång

12 kap.

Tillsyn och administrativt tvång

1 § 1 §
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Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är 
Trafiksäkerhetsverket, Finlands miljöcentral, 
närings-, trafik- och miljöcentralerna, 
gränsbevakningsväsendet, Tullen och poli-
sen.

Kommunikationsministeriet och miljömi-
nisteriet ska inom respektive förvaltnings-
område sörja för den allmänna styrningen, 
uppföljningen och utvecklingen av verk-
samheten enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter enligt denna lag är 
Transport- och kommunikationsverket, Fin-
lands miljöcentral, Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet, Gränsbevakningsväsen-
det, Tullen och polisen.

Kommunikationsministeriet och miljömi-
nisteriet ska inom respektive förvaltnings-
område sörja för den allmänna styrningen, 
uppföljningen och utvecklingen av verk-
samheten enligt denna lag.

2 §

Trafiksäkerhetsverkets tillsynsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över efterlevnaden av bestämmelserna i 
denna lag och med stöd av den utfärdade be-
stämmelser och föreskrifter i den mån be-
stämmelserna och föreskrifterna gäller

1) fartyg, dess konstruktion och last,
2) fartygsbränsle och dess kvalitet,
3) utsläpp från fartyg till luft och vatten,
4) skadliga påväxthindrande system som 

används för att skydda fartyg,
5) fartygens utrustning,
6) användningen av fartyg,
7) fartygets certifikat och andra handling-

ar,
8) fartygsbefälhavarens och den övriga be-

sättningens anmälningsskyldighet, och
9) skyldigheten att lämna fartygsavfall i 

hamn,
10) hantering och skifte av barlastvatten 

och sediment.
Trafiksäkerhetsverket ska även utöva an-

nan tillsyn över iakttagande av denna lag 
och med stöd av den utfärdade bestämmel-
ser och föreskrifter, om inte annat bestäms 
någon annanstans i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket är ledande tillsyns-
myndighet när det gäller tillsynen över efter-
levnaden på insjöområdet av bestämmelser-
na i denna lag och med stöd av den utfär-

2 §

Transport- och kommunikationsverkets till-
synsuppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska 
utöva tillsyn över efterlevnaden av bestäm-
melserna i denna lag och med stöd av den 
utfärdade bestämmelser och föreskrifter i 
den mån bestämmelserna och föreskrifterna 
gäller

1) fartyg, dess konstruktion och last,
2) fartygsbränsle och dess kvalitet,
3) utsläpp från fartyg till luft och vatten,
4) skadliga påväxthindrande system som 

används för att skydda fartyg,
5) fartygens utrustning,
6) användningen av fartyg,
7) fartygets certifikat och andra handling-

ar,
8) fartygsbefälhavarens och den övriga be-

sättningens anmälningsskyldighet,
9) skyldigheten att lämna fartygsavfall i 

hamn, 
10) hantering och skifte av barlastvatten 

och sediment. 
Transport- och kommunikationsverket ska 

även utöva annan tillsyn över iakttagande av 
denna lag och med stöd av den utfärdade be-
stämmelser och föreskrifter, om inte annat 
bestäms någon annanstans i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket är 
ledande tillsynsmyndighet när det gäller till-
synen över efterlevnaden på insjöområdet av 
bestämmelserna i denna lag och med stöd av 
den utfärdade bestämmelser och föreskrifter 

RP 61/2018 rd



1459

dade bestämmelser och föreskrifter om ut-
släpp till vatten från fartyg.

om utsläpp till vatten från fartyg.

11 §

Utredning av inträffade utsläpp och åtgär-
der vid omedelbar risk för vattenförorening

Trafiksäkerhetsverket, gränsbevaknings-
väsendet och polisen har rätt att i syfte att 
utreda utsläpp, förekomsten av skadliga 
påväxthindrande system samt barlastvatten 
och sediment som släppts ut i vattnet i strid 
med barlastvattenkonventionen eller denna 
lag förrätta inspektioner på finska fartyg och 
ta prover för att utreda ursprunget till olja, 
andra skadliga ämnen eller barlastvatten och 
sediment och dess sammansättning, som ob-
serverats i vattnet samt för att utreda kvali-
teten på det bränsle som används på fartyget 
och ursprunget till andra utsläpp från farty-
get till luften. Detsamma gäller utländska 
fartyg som ligger i hamn eller till ankars på 
finskt vattenområde eller färdas på finskt 
vattenområde. Bestämmelser om åtgärder 
mot utländska fartyg som färdas på Finlands 
territorialhav finns i 12 §.

Trafiksäkerhetsverket samt gränsbevak-
ningsväsendet och polisen får stoppa ett far-
tyg när det ligger i hamn eller till ankars på 
finskt vattenområde, om utredandet av ut-
släpp, förekomsten av skadliga påväxthind-
rande system eller barlastvatten och sedi-
ment som släppts ut i vattnet i strid med bar-
lastvattenkonventionen eller denna lag krä-
ver det eller om det finns grundad anledning 
att anta att fartygets färd av någon annan or-
sak än en sådan som har samband med far-
tygets konstruktion, utrustning, anordningar, 
rutiner eller arrangemang ombord är för-
knippad med en omedelbar risk för miljö-
förorening eller spridning av invasiva 
främmande arter. Samma rätt har de när det 
gäller finska fartyg som färdas på finskt vat-
tenområde eller utanför detta och utländska 
fartyg som färdas på finskt vattenområde. 
Bestämmelser om åtgärder mot utländska 
fartyg som färdas på Finlands territorialhav 
finns i 12 §.

11 §

Utredning av inträffade utsläpp och åtgär-
der vid omedelbar risk för vattenförorening

Transport- och kommunikationsverket, 
Gränsbevakningsväsendet och polisen har 
rätt att i syfte att utreda utsläpp, förekomsten 
av skadliga påväxthindrande system samt 
barlastvatten och sediment som släppts ut i 
vattnet i strid med barlastvattenkonvention-
en eller denna lag förrätta inspektioner på 
finska fartyg och ta prover för att utreda ur-
sprunget till olja, andra skadliga ämnen eller 
barlastvatten och sediment och dess sam-
mansättning, som observerats i vattnet samt 
för att utreda kvaliteten på det bränsle som 
används på fartyget och ursprunget till andra 
utsläpp från fartyget till luften. Detsamma 
gäller utländska fartyg som ligger i hamn el-
ler till ankars på finskt vattenområde eller 
färdas på finskt vattenområde. Bestämmel-
ser om åtgärder mot utländska fartyg som 
färdas på Finlands territorialhav finns i 12 §.

Transport- och kommunikationsverket
samt Gränsbevakningsväsendet och polisen 
får stoppa ett fartyg när det ligger i hamn el-
ler till ankars på finskt vattenområde, om ut-
redandet av utsläpp, förekomsten av skad-
liga påväxthindrande system eller barlastvat-
ten och sediment som släppts ut i vattnet i 
strid med barlastvattenkonventionen eller 
denna lag kräver det eller om det finns 
grundad anledning att anta att fartygets färd 
av någon annan orsak än en sådan som har 
samband med fartygets konstruktion, utrust-
ning, anordningar, rutiner eller arrangemang 
ombord är förknippad med en omedelbar 
risk för miljöförorening eller spridning av 
invasiva främmande arter. Samma rätt har 
de när det gäller finska fartyg som färdas på 
finskt vattenområde eller utanför detta och 
utländska fartyg som färdas på finskt vat-
tenområde. Bestämmelser om åtgärder mot 
utländska fartyg som färdas på Finlands 
territorialhav finns i 12 §.
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De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. gäl-
ler med beaktande av 1 kap. 4 § endast i till-
lämpliga delar försvarsmaktens och gräns-
bevakningsväsendets fartyg.

Rätten att inspektera gäller dock inte loka-
ler och utrymmen som används för varaktigt 
boende.

De åtgärder som avses i 1 och 2 mom. gäl-
ler med beaktande av 1 kap. 4 § endast i till-
lämpliga delar Försvarsmaktens och Gräns-
bevakningsväsendets fartyg.

Rätten att inspektera gäller dock inte loka-
ler och utrymmen som används för varaktigt 
boende.

12 §

Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och 
stoppa fartyg på Finlands territorialhav och 

i Finlands ekonomiska zon

När det finns grundad anledning att anta 
att ett utländskt fartyg som framförs på Fin-
lands territorialhav har förorsakat utsläpp, 
använt ett skadligt påväxthindrande system 
eller släppt ut barlastvatten eller sediment i 
vattnet i strid med barlastvattenkonvention-
en eller denna lag när fartyget befunnit sig 
på Finlands territorialhav, får Trafiksäker-
hetsverket samt gränsbevakningsväsendet
och polisen vidta alla de åtgärder som avses 
i 11 § 1 och 2 mom.

När det finns grundad anledning att anta 
att denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den har överträtts i Fin-
lands ekonomiska zon från ett utländskt far-
tyg som framförs på Finlands territorialhav 
eller i den ekonomiska zonen, har Trafiksä-
kerhetsverket samt gränsbevakningsväsen-
det och polisen rätt att avkräva fartyget in-
formation om dess identitet och registre-
ringshamn, senaste och nästa anlöpshamn 
och annan information för att fastställa om 
en överträdelse har ägt rum.

I de fall som avses i 2 mom. får Trafiksä-
kerhetsverket samt gränsbevakningsväsen-
det och polisen inspektera fartyget, om över-
trädelsen av de bestämmelser som avses i 
det momentet leder till omfattande utsläpp 
som medför eller riskerar medföra bety-
dande förorening av den marina miljön, och 
fartyget har vägrat lämna information eller 
den information som lämnats av fartyget 
uppenbarligen inte överensstämmer med den 
faktiska situationen och inspektionen i öv-
rigt är påkallad av omständigheterna.

12 §

Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och 
stoppa fartyg på Finlands territorialhav och 

i Finlands ekonomiska zon

När det finns grundad anledning att anta 
att ett utländskt fartyg som framförs på Fin-
lands territorialhav har förorsakat utsläpp, 
använt ett skadligt påväxthindrande system 
eller släppt ut barlastvatten eller sediment i 
vattnet i strid med barlastvattenkonvention-
en eller denna lag när fartyget befunnit sig 
på Finlands territorialhav, får Transport-
och kommunikationsverket samt Gränsbe-
vakningsväsendet och polisen vidta alla de 
åtgärder som avses i 11 § 1 och 2 mom.

När det finns grundad anledning att anta 
att denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den har överträtts i Fin-
lands ekonomiska zon från ett utländskt far-
tyg som framförs på Finlands territorialhav 
eller i den ekonomiska zonen, har Trans-
port- och kommunikationsverket samt 
Gränsbevakningsväsendet och polisen rätt 
att avkräva fartyget information om dess 
identitet och registreringshamn, senaste och 
nästa anlöpshamn och annan information för 
att fastställa om en överträdelse har ägt rum.

I de fall som avses i 2 mom. får Trans-
port- och kommunikationsverket samt 
Gränsbevakningsväsendet och polisen in-
spektera fartyget, om överträdelsen av de 
bestämmelser som avses i det momentet le-
der till omfattande utsläpp som medför eller 
riskerar medföra betydande förorening av 
den marina miljön, och fartyget har vägrat 
lämna information eller den information 
som lämnats av fartyget uppenbarligen inte 
överensstämmer med den faktiska situation-
en och inspektionen i övrigt är påkallad av 
omständigheterna.

Transport- och kommunikationsverket
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Trafiksäkerhetsverket samt gränsbevak-
ningsväsendet och polisen får stoppa ett ut-
ländskt fartyg som framförs på Finlands 
territorialhav eller i Finlands ekonomiska 
zon, om det är uppenbart att det från fartyget 
i den ekonomiska zonen har begåtts en över-
trädelse av denna lag eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den, så att det le-
der till ett utsläpp som medför omfattande 
skada eller risk för omfattande skada på den 
finska kusten eller därmed sammanhäng-
ande intressen eller på naturtillgångarna i 
territorialhavet eller den ekonomiska zonen.

På de villkor som anges i 2—4 mom. kan 
sådana åtgärder som avses i de momenten 
vidtas även mot ett sådant utländskt fartyg 
som framförs i Finlands ekonomiska zon 
från vilket man misstänker att det på Fin-
lands territorialhav har begåtts överträdelse 
av denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den.

Rätten att inspektera gäller dock inte loka-
ler och utrymmen som används för varaktigt 
boende.

samt Gränsbevakningsväsendet och polisen 
får stoppa ett utländskt fartyg som framförs 
på Finlands territorialhav eller i Finlands 
ekonomiska zon, om det är uppenbart att det 
från fartyget i den ekonomiska zonen har 
begåtts en överträdelse av denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den, så att det leder till ett utsläpp som med-
för omfattande skada eller risk för omfat-
tande skada på den finska kusten eller där-
med sammanhängande intressen eller på na-
turtillgångarna i territorialhavet eller den 
ekonomiska zonen.

På de villkor som anges i 2–4 mom. kan 
sådana åtgärder som avses i de momenten 
vidtas även mot ett sådant utländskt fartyg 
som framförs i Finlands ekonomiska zon
från vilket man misstänker att det på Fin-
lands territorialhav har begåtts överträdelse 
av denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den.

Rätten att inspektera gäller dock inte loka-
ler och utrymmen som används för varaktigt 
boende.

13 §

Skyldighet att undvika onödigt dröjsmål 
samt principen om minsta olägenhet

De åtgärder som avses i 11 och 12 § ska 
vidtas så att fartyget inte orsakas onödigt 
dröjsmål.

En inspektion av ett utländskt fartyg ska 
begränsas till en granskning av certifikat och 
andra handlingar som fartyget enligt inter-
nationella överenskommelser som är bin-
dande för Finland ska medföra, eller av 
andra liknande handlingar som fartyget 
medför. En närmare inspektion av fartyget 
får äga rum först efter en sådan granskning 
och även då endast om det finns grundad an-
ledning att anta att fartygets eller dess ut-
rustnings skick väsentligt avviker från upp-
gifterna i handlingarna, eller innehållet i 
handlingarna inte är tillräckligt för att be-
kräfta eller verifiera en misstänkt överträ-
delse av bestämmelserna eller fartyget inte 
medför sådana giltiga certifikat eller hand-
lingar som krävs.

Även om undersökningarna i enlighet med 

13 §

Skyldighet att undvika onödigt dröjsmål
samt principen om minsta olägenhet

De åtgärder som avses i 11 och 12 § ska 
vidtas så att fartyget inte orsakas onödigt 
dröjsmål.

En inspektion av ett utländskt fartyg ska 
begränsas till en granskning av certifikat och 
andra handlingar som fartyget enligt inter-
nationella överenskommelser som är bin-
dande för Finland ska medföra, eller av 
andra liknande handlingar som fartyget 
medför. En närmare inspektion av fartyget 
får äga rum först efter en sådan granskning 
och även då endast om det finns grundad an-
ledning att anta att fartygets eller dess ut-
rustnings skick väsentligt avviker från upp-
gifterna i handlingarna, eller innehållet i 
handlingarna inte är tillräckligt för att be-
kräfta eller verifiera en misstänkt överträ-
delse av bestämmelserna eller fartyget inte 
medför sådana giltiga certifikat eller hand-
lingar som krävs.

Även om undersökningarna i enlighet med 
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11 och 12 § visar att det från ett utländskt 
fartyg har begåtts överträdelse av denna lag 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ska fartyget utan dröjsmål tillåtas 
fortsätta sin färd.

Om den marina miljön utsätts för oskäligt 
stor skaderisk av att ett fartyg som enligt 12 
§ 4 mom. stoppats i Finlands ekonomiska 
zon tillåts fortsätta sin färd, får Trafiksäker-
hetsverket förbjuda fartygets fortsatta färd 
eller som villkor för den fortsatta färden 
ställa att fartyget anlöper närmaste lämpliga 
reparationsvarv. Fartygets flaggstat ska utan 
dröjsmål underrättas om beslut genom vilket 
fartygets fortsatta färd förbjudits eller gjorts 
beroende av villkor.

Vid inspektion och stoppande av ett ut-
ländskt fartyg och vid driftsinskränkningar 
för ett sådant fartyg gäller dessutom be-
stämmelserna i lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten.

11 och 12 § visar att det från ett utländskt 
fartyg har begåtts överträdelse av denna lag 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ska fartyget utan dröjsmål tillåtas 
fortsätta sin färd.

Om den marina miljön utsätts för oskäligt 
stor skaderisk av att ett fartyg som enligt 12 
§ 4 mom. stoppats i Finlands ekonomiska 
zon tillåts fortsätta sin färd, får Transport-
och kommunikationsverket förbjuda farty-
gets fortsatta färd eller som villkor för den 
fortsatta färden ställa att fartyget anlöper 
närmaste lämpliga reparationsvarv. Farty-
gets flaggstat ska utan dröjsmål underrättas 
om beslut genom vilket fartygets fortsatta 
färd förbjudits eller gjorts beroende av vill-
kor.

Vid inspektion och stoppande av ett ut-
ländskt fartyg och vid driftsinskränkningar 
för ett sådant fartyg gäller dessutom be-
stämmelserna i lagen om tillsyn över far-
tygssäkerheten.

15 §

Administrativt tvång

Trafiksäkerhetsverket och närings-, trafik-
och miljöcentralerna får i ärenden inom sin 
respektive behörighet enligt denna lag

1) förbjuda den som bryter mot denna lag 
eller en med stöd av den utfärdad förordning 
eller föreskrift att fortsätta med eller upp-
repa ett förfarande som bryter mot bestäm-
melserna eller föreskrifterna,

2) ålägga den som bryter mot denna lag el-
ler en med stöd av den utfärdad förordning 
eller föreskrift att fullgöra sin skyldighet på 
något annat sätt,

3) bestämma att den som förfarit på ett så-
dant sätt som avses 1 eller 2 punkten ska 
återställa miljön i ursprungligt skick eller att 
undanröja den olägenhet som överträdelsen 
orsakat miljön.

15 §

Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket och 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet får 
i ärenden inom sin respektive behörighet en-
ligt denna lag

1) förbjuda den som bryter mot denna lag 
eller en med stöd av den utfärdad förordning 
eller föreskrift att fortsätta med eller upp-
repa ett förfarande som bryter mot bestäm-
melserna eller föreskrifterna,

2) ålägga den som bryter mot denna lag el-
ler en med stöd av den utfärdad förordning 
eller föreskrift att fullgöra sin skyldighet på 
något annat sätt,

3) bestämma att den som förfarit på ett 
sådant sätt som avses 1 eller 2 punkten 
ska återställa miljön i ursprungligt skick 
eller att undanröja den olägenhet som 
överträdelsen orsakat miljön.

16 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om 

16 §

Vite, hot om tvångsutförande och hot om 
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avbrytande

Trafiksäkerhetsverket och närings-, trafik-
och miljöcentralerna får förena ett förbud el-
ler föreläggande som de utfärdat med stöd
av denna lag med vite, hot om tvångsutfö-
rande eller hot om avbrytande i enlighet 
med viteslagen (1113/1990).

avbrytande

Transport- och kommunikationsverket och 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet får 
förena ett förbud eller föreläggande som de 
utfärdat med stöd av denna lag med vite, hot 
om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande. I övrigt finns det bestämmelser om 
detta i viteslagen (1113/1990).

17 §

Tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta 
åtgärder när ett fartyg bryter mot sin skyl-
dighet att avlämna avfall i hamn eller släp-

per ut miljöförstörande ämnen

Om det finns tydliga bevis på att ett fartyg 
inte fullgjort sin skyldighet att avlämna far-
tygsavfall eller lastrester i hamn, ska Trafik-
säkerhetsverket stoppa fartyget eller, om far-
tygets nästa anlöpshamn finns i en annan 
stat, göra en anmälan till den behöriga till-
synsmyndigheten i enlighet fartygsavfallsdi-
rektivet.

Om det har observerats att ett fartyg släppt 
ut olja eller skadliga flytande ämnen inom
finskt vattenområde, inom Finlands ekono-
miska zon eller på öppet hav, ska Finlands 
miljöcentral, gränsbevakningsväsendet eller 
Trafiksäkerhetsverket anmäla utsläppet till 
fartygets nästa anlöpshamn och fartygets 
flaggstat och framföra begäran om att åtgär-
der med anledning av utsläppet inleds i en-
lighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/35/EG om föroreningar föror-
sakade av fartyg och införandet av sanktion-
er för överträdelser, jämte ändringar.

17 §

Tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta 
åtgärder när ett fartyg bryter mot sin skyl-
dighet att avlämna avfall i hamn eller släp-

per ut miljöförstörande ämnen

Om det finns tydliga bevis på att ett fartyg 
inte fullgjort sin skyldighet att avlämna far-
tygsavfall eller lastrester i hamn, ska Trans-
port- och kommunikationsverket stoppa far-
tyget eller, om fartygets nästa anlöpshamn 
finns i en annan stat, göra en anmälan till 
den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet 
fartygsavfallsdirektivet.

Om det har observerats att ett fartyg släppt 
ut olja eller skadliga flytande ämnen inom 
finskt vattenområde, inom Finlands ekono-
miska zon eller på öppet hav, ska Finlands 
miljöcentral, Gränsbevakningsväsendet eller 
Transport- och kommunikationsverket an-
mäla utsläppet till fartygets nästa anlöps-
hamn och fartygets flaggstat och framföra 
begäran om att åtgärder med anledning av 
utsläppet inleds i enlighet med Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2005/35/EG 
om föroreningar förorsakade av fartyg och 
införandet av sanktioner för överträdelser, 
jämte ändringar.

18 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Trafiksäker-
hetsverkets, Finlands miljöcentrals, närings-, 
trafik- och miljöcentralernas, gränsbevak-
ningsväsendets, Tullens och polisens upp-
gifter som tillsynsmyndigheter och om ar-
betsfördelningen mellan dessa myndigheter 

18 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Transport- och 
kommunikationsverkets, Finlands miljöcen-
trals, Statens tillstånds- och tillsynsmyndig-
hets, Gränsbevakningsväsendets, Tullens 
och polisens uppgifter som tillsynsmyndig-
heter och om arbetsfördelningen mellan 
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får utfärdas genom förordning av statsrådet. dessa myndigheter får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

13 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

Behörighetsvillkor för utsedda inspektörer 
samt utnämning och kraven på god förvalt-

ning

På inspektörer utsedda av Trafiksäkerhets-
verket ska i fråga om behörighetsvillkor 
samt beviljande och återkallande av utnäm-
ningsbrev tillämpas bestämmelser om ut-
sedd besiktningsman i lagen om fartygs tek-
niska säkerhet och säker drift av fartyg. 
Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
koren för utsedda inspektörer utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Vid fullgörandet av sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som avses i denna lag ska 
utsedda inspektörer följa bestämmelserna i
förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003) och lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet. Fartygets tekniska 
dokumentation ska dock på fartyget ges på 
det språk som denna dokumentation utarbe-
tas på.

På inspektörer utsedda av Trafiksäkerhets-
verket tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar vid utförandet av upp-
gifter som avses i denna lag. Om skade-
ståndsansvar föreskrivs i skadeståndslagen 
(412/1974).

2 §

Behörighetsvillkor för utsedda inspektörer 
samt utnämning och kraven på god förvalt-

ning

På inspektörer utsedda av Transport- och 
kommunikationsverket ska i fråga om behö-
righetsvillkor samt beviljande och återkal-
lande av utnämningsbrev tillämpas bestäm-
melser om utsedd besiktningsman i lagen 
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift 
av fartyg. Närmare bestämmelser om behö-
righetsvillkoren för utsedda inspektörer ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Vid fullgörandet av sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som avses i denna lag ska 
utsedda inspektörer följa bestämmelserna i 
förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003) och lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet. Fartygets tekniska 
dokumentation ska dock på fartyget ges på 
det språk som denna dokumentation utarbe-
tas på.

På inspektörer utsedda av Transport- och 
kommunikationsverket tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar vid ut-
förandet av uppgifter som avses i denna lag. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974). 

4 §

Skyldighet att underrätta fartygets flaggstat

När ett förfarande enligt 12 kap. 11 och 12 
§ tillämpas i fråga om ett utländskt fartyg 
ska Trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål un-
derrätta fartygets flaggstat om detta. Är det 

4 §

Skyldighet att underrätta fartygets flaggstat

När ett förfarande enligt 12 kap. 11 och 12 
§ tillämpas i fråga om ett utländskt fartyg 
ska Transport- och kommunikationsverket
utan dröjsmål underrätta fartygets flaggstat 
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fråga om en gärning som begåtts på finskt 
vattenområde, lämnas underrättelse endast 
om de omständigheter som har samband 
med rättegång.

om detta. Om det är fråga om en gärning 
som begåtts på finskt vattenområde, lämnas
underrättelse endast om de omständigheter 
som har samband med rättegång.

7 §

Rättelseyrkande

En part får söka rättelse hos Trafiksäker-
hetsverket på det sätt som föreskrivs i för-
valtningslagen, om beslutet gäller

1) inspektion av fartyg eller någon annan 
handling som gäller fartyg och som utfärdats 
med stöd av denna lag eller ett beslut som 
fattats av ett erkänt klassificeringssällskap 
eller med anledning av en inspektion av en 
inspektör utsedd av Trafiksäkerhetsverket, 
eller

2) avgift som en inspektör utsedd av Tra-
fiksäkerhetsverket påfört för åtgärd, beslut 
eller certifikat enligt denna lag.

Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte 
överklagas genom besvär. Till beslutet ska 
fogas anvisningar om rättelseyrkande. Rät-
telse ska sökas inom 30 dagar från delfåen-
det av beslutet eller påförandet av avgiften.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra ett i 
denna paragraf avsett rättelseyrkande inom 
två månader från det att yrkandet blev an-
hängigt. Om beslutet utgör ett hinder för 
normal drift av fartyget ska beslut med an-
ledning av ett rättelseyrkande emellertid 
meddelas inom 14 dagar från det att yrkan-
det blev anhängigt.

7 §

Rättelseyrkande

En part får söka rättelse hos Transport-
och kommunikationsverket på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningslagen, om beslutet 
gäller 

1) Transport- och kommunikationsverkets 
inspektion av fartyg eller någon annan hand-
ling som gäller fartyg och som utfärdats 
med stöd av denna lag eller ett beslut som 
fattats av ett erkänt klassificeringssällskap 
eller med anledning av en inspektion av en 
inspektör utsedd av Transport- och kommu-
nikationsverket, eller 

2) avgift som en inspektör utsedd av 
Transport- och kommunikationsverket påfört 
för åtgärd, beslut eller certifikat enligt denna 
lag.

Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte 
överklagas genom besvär. Till beslutet ska 
fogas anvisningar om rättelseyrkande. Rät-
telse ska sökas inom 30 dagar från delfåen-
det av beslutet eller påförandet av avgiften.

Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra ett i denna paragraf avsett rättelseyr-
kande inom två månader från det att yrkan-
det blev anhängigt. Om beslutet utgör ett 
hinder för normal drift av fartyget ska beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande emel-
lertid meddelas inom 14 dagar från det att 
yrkandet blev anhängigt.

8 §

Ändringssökande

Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § 
och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta ka-
pitel får överklagas genom besvär i enlighet 
med förvaltningsprocesslagen.

8 §

Ändringssökande

Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § 
och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta ka-
pitel får överklagas genom besvär i enlighet 
med lagen om rättegång i förvaltningsären-
den.
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Om Trafiksäkerhetsverket inte har medde-
lat beslut med anledning av ett rättelseyr-
kande inom den tid som anges i 7 § 3 mom. 
i detta kapitel ska tiden för anförande av be-
svär räknas från utgången av den tidsfrist 
som avses i nämnda 7 § 3 mom.

Om beslutet utgör ett hinder för normal 
drift av fartyget ska besvären behandlas som 
brådskande.

Om Transport- och kommunikationsverket
inte har meddelat beslut med anledning av 
ett rättelseyrkande inom den tid som anges i 
7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden för anfö-
rande av besvär räknas från utgången av den 
tidsfrist som avses i nämnda 7 § 3 mom.

Om beslutet utgör ett hinder för normal 
drift av fartyget ska besvären behandlas som 
brådskande.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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58.

Lag

om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjölagen (674/1994) I avd. 1 kap. 1 och 1 a §, II avd. 6 kap. 12 a §, III avd. 10 kap. 

10 §, 10 a kap. 6, 8 och 10 §, 11 a kap. 2—5, 7 och 8 §, IV avd. 15 kap. 24 och 25 §, V avd. 
18 kap. 1—4, 6—9, 11—15 § samt 23 kap. 3 §,

av dem I avd. 1 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 860/2016 och ( / ), 1 a sådan 
den lyder i lag 860/2016 samt 4 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna ( / ) och 
234/1996, II avd. 6 kap. 12 a § sådan den lyder i lag 1359/2002, III avd. 10 kap. 10 § sådan 
den lyder i lag 421/19951996, 10 a kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 686/2008 
och ( / ), 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1688/2009 och ( / ) samt 10 § sådan den 
lyder i lag 1688/2009, III avd. 11 a kap. 2–5 § sådana de lyder i lag 860/2016, 7 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 860/2016 och ( / ) och 8 § sådan den lyder i lag 860/2016, IV 
avd. 15 kap. 26—28 §, V avd. 18 kap. 1–4, 8 och 15 § samt 23 kap. 3 § sådana de lyder i lag 
482/2017, 6 § sådan den lyder i lagarna 1688/2009 och 482/2017, 7, 11, 12 och 14 § sådana de 
lyder i lag 1688/2009, IV avd. 15 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 264/2013, 249/2017 och 
( / ) samt 25 § sådan den lyder i lag 264/2013, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

I AVDELNINGEN 

FARTYG

I AVDELNINGEN 

FARTYG

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

1 §

Ett fartygs nationalitet

Ett fartyg är finskt och berättigat att föra 
finsk flagg, om mer än sextio procent av far-
tyget ägs av finska medborgare eller finska 
juridiska personer.

I andra än i 1 mom. avsedda fall ska Tra-
fiksäkerhetsverket godkänna ett fartyg som 
finskt, om

1) en medborgare i en stat som hör till 

1 §

Ett fartygs nationalitet

Ett fartyg är finskt och berättigat att föra 
finsk flagg, om mer än sextio procent av far-
tyget ägs av finska medborgare eller finska 
juridiska personer.

I andra än i 1 mom. avsedda fall ska 
Transport- och kommunikationsverket god-
känna ett fartyg som finskt, om

1) en medborgare i en stat som hör till 
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Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller en i enlighet med en sådan stats lag-
stiftning grundad juridisk person, vars 
stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller 
huvudsakliga verksamhet finns inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, äger 
mer än sextio procent av fartyget,

2) fartygets drift leds och kontrolleras från 
Finland,

3) fartygets ägare, ifall han inte ansvarar 
för fartyget i enlighet med 2 punkten, för 
skötseln av denna uppgift utser ett ombud 
som har sin stadigvarande hemkommun och 
bostad i Finland, och

4) fartyget har avförts ur fartygsregistret i 
en annan stat för den tid det är infört i far-
tygsregistret i Finland.

Ett i 2 mom. avsett godkännande ska åter-
kallas på begäran av fartygets ägare.

I andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall 
kan Trafiksäkerhetsverket godkänna ett far-
tyg som finskt, om

1) det utifrån fartygets ägande, förvalt-
nings-, kreditgivnings- och befraktningsför-
hållanden tillförlitligt kan konstateras att 
fartygets drift står under ett avgörande finskt 
inflytande,

2) fartyget har avförts ur fartygsregistret i 
en annan stat för den tid det är infört i far-
tygsregistret i Finland,

3) fartyget uppfyller de krav som ställs på 
nya fartyg i bestämmelserna om fartygs sä-
kerhet, och

4) registreringen av fartyget bedöms 
främja sjöfartsnäringen i Finland och syssel-
sättningen inom den.

Om ett fartyg som avses i 4 mom. inte har 
någon finsk ägare, förutsätts utöver vad som 
föreskrivs ovan att finska medborgare är re-
presenterade i förvaltningsorganen för den 
utländska sammanslutning som äger fartyget 
eller att de på något annat sätt kan delta i be-
slutsfattandet i ägarsammanslutningen.

Ett tillstånd som avses i 4 mom. ska före-
nas med villkor som Trafiksäkerhetsverket
anser behövliga samt innehålla uppgift om 
tillståndets giltighetstid. Tillstånd kan bevil-
jas för högst två år i sänder.

Om förutsättningarna i 2 mom. för god-
kännande eller i 4 mom. för beviljande av 
tillstånd inte längre föreligger eller om de 
villkor som det i 4 mom. avsedda tillståndet 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller en i enlighet med en sådan stats lag-
stiftning grundad juridisk person, vars 
stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller 
huvudsakliga verksamhet finns inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, äger 
mer än sextio procent av fartyget,

2) fartygets drift leds och kontrolleras från 
Finland,

3) fartygets ägare, ifall ägaren inte ansva-
rar för fartyget i enlighet med 2 punkten, för 
skötseln av denna uppgift utser ett ombud 
som har sin stadigvarande hemkommun och 
bostad i Finland, och

4) fartyget har avförts ur fartygsregistret i 
en annan stat för den tid det är infört i far-
tygsregistret i Finland.

Ett i 2 mom. avsett godkännande ska åter-
kallas på begäran av fartygets ägare.

I andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall 
kan Transport- och kommunikationsverket
godkänna ett fartyg som finskt, om

1) det utifrån fartygets ägande, förvalt-
nings-, kreditgivnings- och befraktningsför-
hållanden tillförlitligt kan konstateras att 
fartygets drift står under ett avgörande finskt 
inflytande,

2) fartyget har avförts ur fartygsregistret i 
en annan stat för den tid det är infört i far-
tygsregistret i Finland,

3) fartyget uppfyller de krav som ställs på 
nya fartyg i bestämmelserna om fartygs sä-
kerhet, och

4) registreringen av fartyget bedöms 
främja sjöfartsnäringen i Finland och syssel-
sättningen inom den.

Om ett fartyg som avses i 4 mom. inte har 
någon finsk ägare, förutsätts utöver vad som 
föreskrivs ovan att finska medborgare är re-
presenterade i förvaltningsorganen för den 
utländska sammanslutning som äger fartyget 
eller att de på något annat sätt kan delta i be-
slutsfattandet i ägarsammanslutningen.

Ett tillstånd som avses i 4 mom. ska före-
nas med villkor som Transport- och kom-
munikationsverket anser behövliga samt in-
nehålla uppgift om tillståndets giltighetstid. 
Tillstånd kan beviljas för högst två år i sän-
der.

Om förutsättningarna i 2 mom. för god-
kännande eller i 4 mom. för beviljande av 
tillstånd inte längre föreligger eller om de 
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förenats med inte iakttas och avvikelsen inte 
kan betraktas som ringa, ska Trafiksäker-
hetsverket återkalla godkännandet eller till-
ståndet. Innan ett godkännande eller tillstånd 
återkallas ska den som fått godkännandet el-
ler tillståndet ges möjlighet att lämna sin 
förklaring i saken.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande enligt 2 mom. eller tillstånd 
enligt 4 mom., om innehållet i ansökan och 
om den utredning som ska fogas till ansökan 
samt om villkor som tillstånd enligt 4 mom. 
ska förenas med får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

villkor som det i 4 mom. avsedda tillståndet 
förenats med inte iakttas och avvikelsen inte 
kan betraktas som ringa, ska Transport- och 
kommunikationsverket återkalla godkännan-
det eller tillståndet. Innan ett godkännande 
eller tillstånd återkallas ska den som fått 
godkännandet eller tillståndet ges möjlighet 
att lämna sin förklaring i saken.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande enligt 2 mom. eller tillstånd 
enligt 4 mom., om innehållet i ansökan och 
om den utredning som ska fogas till ansökan 
samt om villkor som tillstånd enligt 4 mom. 
ska förenas med får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

1 a §

Införande av ett fartyg som är i finsk ägo i 
en annan stats fartygsregister

Ett fartyg som med stöd av 1 § 1 mom. 
ska betraktas som finskt kan överföras till 
fartygsregistret i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i 
enlighet med den statens lagstiftning om re-
gistrering av fartyg som ägs av medborgare 
eller juridiska personer i andra stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Trafiksäkerhetsverket får för att främja 
varvsindustrin och sysselsättningen i Fin-
land ge tillstånd till att ett fartyg som enligt 
1 § 1 mom. ska betraktas som finskt införs i 
fartygsregistret i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet såsom fartyg 
i den staten, om

1) fartyget är byggt i Finland och det in-
förs i fartygsregistret i en sådan stat ome-
delbart när det blivit färdigställt, 

2) det råder ett verkligt samband mellan 
fartyget och registreringslandet i fråga om 
äganderätten till fartyget eller fartygets be-
sittning eller användning, och

3) det enligt bedömningar finns sådana 
vägande skäl för registrering av fartyget 
vilka hänför sig till främjande av varvsindu-
strin och sysselsättningen i Finland.

Ett tillstånd som avses i 2 mom. ska före-
nas med de villkor som Trafiksäkerhetsver-
ket anser behövliga samt innehålla uppgift 
om tillståndets giltighetstid. Tillståndet be-

1 a §

Införande av ett fartyg som är i finsk ägo i 
en annan stats fartygsregister

Ett fartyg som med stöd av 1 § 1 mom. 
ska betraktas som finskt kan överföras till 
fartygsregistret i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i 
enlighet med den statens lagstiftning om re-
gistrering av fartyg som ägs av medborgare 
eller juridiska personer i andra stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Transport- och kommunikationsverket får 
för att främja varvsindustrin och sysselsätt-
ningen i Finland ge tillstånd till att ett fartyg 
som enligt 1 § 1 mom. ska betraktas som 
finskt införs i fartygsregistret i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det såsom fartyg i den staten, om

1) fartyget är byggt i Finland och det in-
förs i fartygsregistret i en sådan stat ome-
delbart när det blivit färdigställt, 

2) det råder ett verkligt samband mellan 
fartyget och registreringslandet i fråga om 
äganderätten till fartyget eller fartygets be-
sittning eller användning, och

3) det enligt bedömningar finns sådana 
vägande skäl för registrering av fartyget 
vilka hänför sig till främjande av varvsindu-
strin och sysselsättningen i Finland.

Ett tillstånd som avses i 2 mom. ska före-
nas med de villkor som Transport- och 
kommunikationsverket anser behövliga samt 
innehålla uppgift om tillståndets giltighets-
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viljas för viss tid och kan vara i kraft högst 
så länge som befraktningsavtalet om farty-
gets användning eller besittning gäller. Till-
ståndet ska förenas med villkor som förbju-
der överföring av fartyget vidare till ett far-
tygsregister i ett tredjeland.

Om förutsättningarna enligt 2 mom. för 
beviljande av tillstånd inte längre föreligger 
eller om de villkor som tillståndet förenats 
med enligt 3 mom. inte iakttas och avvikel-
sen inte kan betraktas som ringa, ska Trafik-
säkerhetsverket återkalla tillståndet. Innan 
beslut om återkallande fattas ska den som 
fått tillståndet ges möjlighet att lämna sin 
förklaring i saken.

Ett i 2 mom. avsett tillstånd upphör att 
gälla om fartyget eller en andel i det säljs till 
utlandet så att fartyget enligt 1 § 1 mom. 
upphör att vara finskt.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
tillstånd enligt 2 mom., om innehållet i an-
sökan och om den utredning som ska fogas 
till ansökan samt om innehållet i beslut om 
återkallande enligt 4 mom. får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

tid. Tillståndet beviljas för viss tid och kan 
vara i kraft högst så länge som befraktnings-
avtalet om fartygets användning eller besitt-
ning gäller. Tillståndet ska förenas med vill-
kor som förbjuder överföring av fartyget vi-
dare till ett fartygsregister i ett tredjeland.

Om förutsättningarna enligt 2 mom. för 
beviljande av tillstånd inte längre föreligger 
eller om de villkor som tillståndet förenats 
med enligt 3 mom. inte iakttas och avvikel-
sen inte kan betraktas som ringa, ska Trans-
port- och kommunikationsverket återkalla 
tillståndet. Innan beslut om återkallande fatt-
tas ska den som fått tillståndet ges möjlighet 
att lämna sin förklaring i saken.

Ett i 2 mom. avsett tillstånd upphör att 
gälla om fartyget eller en andel i det säljs till 
utlandet så att fartyget enligt 1 § 1 mom. 
upphör att vara finskt.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
tillstånd enligt 2 mom., om innehållet i an-
sökan och om den utredning som ska fogas 
till ansökan samt om innehållet i beslut om 
återkallande enligt 4 mom. får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

II AVDELNINGEN

REDERI

II AVDELNINGEN

REDERI

6 kap.

Fartygs befälhavare

6 kap.

Fartygs befälhavare

12 a §

Befälhavarens anmälningsskyldighet

Befälhavaren på ett fartyg skall underrätta 
fartyg i närheten samt på Finlands vattenom-
råde sjöfartsverket och på andra områden en 
myndighet, ett organ eller ett system som 
främjar eller övervakar sjötrafiksäkerheten i 
området om farlig is eller anhopning av is, 
ett farligt vrak, vindar av minst 10 Beauforts 
styrka för vilka ingen stormvarning har ut-
färdats eller någon annan omedelbar sjö-
fartsrisk liksom också om säkerhetsanord-
ningar för sjöfarten som fungerar på ett fel-

12 a §

Befälhavarens anmälningsskyldighet

Befälhavaren på ett fartyg ska underrätta 
fartyg i närheten samt på Finlands vattenom-
råde Transport- och kommunikationsverket
och på andra områden en myndighet, ett or-
gan eller ett system som främjar eller över-
vakar sjötrafiksäkerheten i området om far-
lig is eller anhopning av is, ett farligt vrak, 
vindar av minst 10 Beauforts styrka för 
vilka ingen stormvarning har utfärdats eller 
någon annan omedelbar sjöfartsrisk liksom 
också om säkerhetsanordningar för sjöfarten 
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aktigt eller vilseledande sätt eller som har 
förskjutits från sin plats eller försvunnit.

som fungerar på ett felaktigt eller vilsele-
dande sätt eller som har förskjutits från sin 
plats eller försvunnit.

III AVDELNINGEN 

ANSVAR

III AVDELNINGEN 

ANSVAR

10 kap.

Ansvar för oljeskada

10 kap.

Ansvar för oljeskada

10 §

Försäkringsplikt för finska fartyg

Ägaren av ett finskt fartyg som transporte-
rar mer än 2 000 ton beständig olja som 
bulklast skall ta och vidmakthålla försäkring 
eller ställa säkerhet som täcker fartygsäga-
rens ansvar enligt detta kapitel eller motsva-
rande lagstiftning i en annan konventionsstat
intill det ansvarsbelopp som anges i 5 § 1 
mom. Staten är dock inte skyldig att ta för-
säkring eller ställa säkerhet.

En försäkring eller säkerhet som avses i 1 
mom. skall godkännas av en myndighet så 
som närmare stadgas genom förordning.

Då fartygsägaren har fullgjort sin skyldig-
het enligt 1 mom., har han rätt att av den 
myndighet som godkänner försäkringen el-
ler säkerheten erhålla ett certifikat som visar 
detta. För fartyg som tillhör staten utfärdar 
ovan nämnda myndighet certifikat som visar 
att finska staten äger fartyget och att dess 
ansvar är täckt intill det belopp som anges i 
5 § 1 mom. Certifikatet skall medföras om-
bord på fartyget och en kopia därav depone-
ras hos sjöfartsverket.

Närmare stadganden om certifikat som av-
ses i 3 mom. utfärdas genom förordning.

10 §

Försäkringsplikt för finska fartyg

Ägaren av ett finskt fartyg som transporte-
rar mer än 2 000 ton beständig olja som 
bulklast ska ta och vidmakthålla försäkring 
eller ställa säkerhet som täcker fartygsäga-
rens ansvar enligt detta kapitel eller motsva-
rande lagstiftning i en annan konventionsstat 
intill det ansvarsbelopp som anges i 5 § 1 
mom. Staten är dock inte skyldig att ta för-
säkring eller ställa säkerhet.

En försäkring eller säkerhet som avses i 1 
mom. ska godkännas av en myndighet så 
som närmare föreskrivs genom förordning.

Då fartygsägaren har fullgjort sin skyldig-
het enligt 1 mom., har han eller hon rätt att 
av den myndighet som godkänner försäk-
ringen eller säkerheten erhålla ett certifikat 
som visar detta. För fartyg som tillhör staten
utfärdar ovan nämnda myndighet certifikat 
som visar att finska staten äger fartyget och 
att dess ansvar är täckt intill det belopp som 
anges i 5 § 1 mom. Certifikatet ska medfö-
ras ombord på fartyget och en kopia därav 
deponeras hos Transport- och kommunikat-
ionsverket.

Närmare bestämmelser om certifikat som 
avses i 3 mom. utfärdas genom förordning.

10 a kap.

Ansvar för skada orsakad av förorening 
genom bunkerolja

10 a kap.

Ansvar för skada orsakad av förorening 
genom bunkerolja
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6 § 

Försäkringsplikt för finska fartyg

Den registrerade ägaren av ett fartyg som 
är infört i det trafik- och transportregister 
som förs av Trafiksäkerhetsverket eller i det 
fartygsregister som förs av Statens ämbets-
verk på Åland och som har en bruttodräk-
tighet som överstiger 1 000 ska teckna och 
vidmakthålla en försäkring eller inneha nå-
gon annan ekonomisk säkerhet som täcker 
fartygsägarens ansvar enligt detta kapitel el-
ler enligt motsvarande lagstiftning i en an-
nan fördragsslutande stat, intill det belopp 
som anges i 9 kap. 5 §.

6 §

Försäkringsplikt för finska fartyg

Den registrerade ägaren av ett fartyg som 
är infört i det trafik- och transportregister 
som förs av Transport- och kommunikat-
ionsverket eller i det fartygsregister som förs 
av Statens ämbetsverk på Åland och som 
har en bruttodräktighet som överstiger 1 000 
ska teckna och vidmakthålla en försäkring 
eller inneha någon annan ekonomisk säker-
het som täcker fartygsägarens ansvar enligt 
detta kapitel eller enligt motsvarande lag-
stiftning i en annan fördragsslutande stat, in-
till det belopp som anges i 9 kap. 5 §.

8 §

Certifikat angående försäkring eller säker-
het 

Trafiksäkerhetsverket ska på ansökan ut-
färda ett certifikat över den försäkring eller 
ekonomiska säkerhet som avses i 6 § till den 
registrerade ägaren av ett fartyg som är regi-
strerat i trafik- och transportregistret eller i 
det fartygsregister som förs av Statens äm-
betsverk på Åland. Trafiksäkerhetsverket
kan även utfärda ett certifikat över uppfylld 
försäkringsplikt i fall som avses i 7 § 1 
mom. om fartyget inte är registrerat i en för-
dragsslutande stat.

Till ansökan ska det fogas en utredning av 
vilken framgår att

1) försäkringen eller säkerheten täcker det 
ansvar som avses i detta kapitel, och

2) försäkringen eller säkerheten under cer-
tifikatets giltighetstid inte kan upphöra att 
gälla tidigare än tre månader från den dag ett 
skriftligt meddelande om tiden för försäk-
ringens eller säkerhetens upphörande kom in 
till Trafiksäkerhetsverket, om inte certifika-
tet har tillställts Trafiksäkerhetsverket eller 
ett nytt certifikat har utfärdats.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett ut-
färdat certifikat, om de villkor enligt vilka 
det utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på far-
tyget och en kopia av certifikatet ska lämnas 

8 §

Certifikat angående försäkring eller säker-
het

Transport- och kommunikationsverket
verket ska på ansökan utfärda ett certifikat 
över den försäkring eller ekonomiska säker-
het som avses i 6 § till den registrerade äga-
ren av ett fartyg som är registrerat i trafik-
och transportregistret eller i det fartygsregis-
ter som förs av Statens ämbetsverk på 
Åland. Transport- och kommunikationsver-
ket kan även utfärda ett certifikat över upp-
fylld försäkringsplikt i fall som avses i 7 § 1 
mom. om fartyget inte är registrerat i en för-
dragsslutande stat.

Till ansökan ska det fogas en utredning av 
vilken framgår att

1) försäkringen eller säkerheten täcker det 
ansvar som avses i detta kapitel, och

2) försäkringen eller säkerheten under cer-
tifikatets giltighetstid inte kan upphöra att 
gälla tidigare än tre månader från den dag ett 
skriftligt meddelande om tiden för försäk-
ringens eller säkerhetens upphörande kom in 
till Transport- och kommunikationsverket, 
om inte certifikatet har tillställts Transport-
och kommunikationsverket eller ett nytt cer-
tifikat har utfärdats.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla ett certifikat, om de villkor enligt 
vilka det har utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på far-
tyget och en kopia av certifikatet ska lämnas 
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in till Trafiksäkerhetsverket. Fartyget får 
inte användas för sjöfart utan ett sådant cer-
tifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som 
avses i denna paragraf utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

in till Transport- och kommunikationsverket. 
Fartyget får inte användas för sjöfart utan ett 
sådant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som 
avses i denna paragraf utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

10 §

Övervakning av försäkringsplikten

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att 6 
och 7 § iakttas.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att förbjuda 
ett fartygs avgång och avbryta dess resa om 
fartyget inte medför ett sådant certifikat som 
krävs enligt 6 eller 7 §.

10 §

Övervakning av försäkringsplikten

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att 6 och 7 § iakttas.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att förbjuda ett fartygs avgång och av-
bryta dess resa om fartyget inte medför ett 
sådant certifikat som krävs enligt 6 eller 7 §.

11 a kap.

Ansvar för avlägsnande av ett vrak som 
orsakats av en sjöolycka

11 a kap.

Ansvar för avlägsnande av ett vrak som 
orsakats av en sjöolycka

2 §

Befälhavarens och redarens rapporterings-
plikt

Om ett finskt fartyg varit delaktigt i en 
sjöolycka som lett till att fartyget har blivit 
ett vrak, ska fartygets befälhavare eller re-
dare utan dröjsmål lämna en i artikel 5 i 
Nairobikonventionen avsedd rapport om sa-
ken till Trafikverket eller, om vraket finns 
inom en annan fördragsslutande stats kon-
ventionsområde, till den behöriga myndig-
heten i den berörda fördragsslutande staten.

Trafikverket ska underrätta de behöriga 
sjöfarts- och miljömyndigheterna om rap-
porter som lämnats till verket med stöd av 1 
mom. eller med stöd av artikel 5 i Nairobi-
konventionen.

2 §

Befälhavarens och redarens rapporterings-
plikt

Om ett finskt fartyg varit delaktigt i en 
sjöolycka som lett till att fartyget har blivit 
ett vrak, ska fartygets befälhavare eller re-
dare utan dröjsmål lämna en i artikel 5 i 
Nairobikonventionen avsedd rapport om sa-
ken till Transport- och kommunikationsver-
ket eller, om vraket finns inom en annan 
fördragsslutande stats konventionsområde, 
till den behöriga myndigheten i den berörda 
fördragsslutande staten.

Transport- och kommunikationsverket ska 
underrätta de behöriga sjöfarts- och miljö-
myndigheterna om rapporter som lämnats 
till verket med stöd av 1 mom. eller med 
stöd av artikel 5 i Nairobikonventionen.

3 § 3 §

RP 61/2018 rd



1474

Varning om och lokalisering av vrak

När Trafikverket har mottagit en i 2 § eller 
i artikel 5 i Nairobikonventionen avsedd 
rapport ska det i enlighet med artikel 7 i 
Nairobikonventionen utan dröjsmål varna 
sjöfarande och berörda stater om vrakets art 
och läge.

Om vraket kan anses utgöra en fara, ska 
Trafikverket uppmana den registrerade äga-
ren att vidta alla de åtgärder som är möjliga 
för att fastställa vrakets exakta läge och be-
stämma en frist för detta. Om den registre-
rade ägaren inte fastställer läget inom den 
frist som bestämts, ska Trafikverket på den 
registrerade ägarens bekostnad vidta alla åt-
gärder som är möjliga för att lokalisera vra-
ket.

Varning om och lokalisering av vrak

När Transport- och kommunikationsverket
har mottagit en i 2 § eller i artikel 5 i Nai-
robikonventionen avsedd rapport ska det i 
enlighet med artikel 7 i Nairobikonvention-
en utan dröjsmål varna sjöfarande och be-
rörda stater om vrakets art och läge.

Om vraket kan anses utgöra en fara, ska 
Transport- och kommunikationsverket upp-
mana den registrerade ägaren att vidta alla 
de åtgärder som är möjliga för att fastställa 
vrakets exakta läge och bestämma en frist 
för detta. Om den registrerade ägaren inte 
fastställer läget inom den frist som bestämts, 
ska Transport- och kommunikationsverket
på den registrerade ägarens bekostnad vidta 
alla åtgärder som är möjliga för att lokali-
sera vraket.

4 §

Bestämning av den fara som ett vrak utgör 
och utmärkning av vrak

När Trafikverket fått uppgift om ett vrak 
ska verket i enlighet med artikel 6 i Nairobi-
konventionen besluta om vraket utgör en 
fara. För avgörande i saken ska verket be-
gära en bedömning av den fara som vraket 
utgör från Trafiksäkerhetsverket, Finlands 
miljöcentral och försvarsmakten.

Om ett vrak i enlighet med 1 mom. anses 
utgöra en fara, ska Trafikverket inleda alla 
rimliga åtgärder för att märka ut vraket.

4 §

Bestämning av den fara som ett vrak utgör 
och utmärkning av vrak

När Transport- och kommunikationsverket
fått uppgift om ett vrak ska verket i enlighet 
med artikel 6 i Nairobikonventionen besluta 
om vraket utgör en fara. För avgörande i sa-
ken ska verket begära en bedömning av den 
fara som vraket utgör från Finlands miljö-
central och Försvarsmakten.

Om ett vrak i enlighet med 1 mom. anses 
utgöra en fara, ska Transport- och kommu-
nikationsverket inleda alla rimliga åtgärder 
för att märka ut vraket.

5 §

Åtgärder för avlägsnande av ett vrak

Om ett vrak i enlighet med 4 § anses ut-
göra en fara, ska Trafikverket utan dröjsmål 
rapportera om det till den registrerade äga-
ren och, om det är fråga om ett utländskt far-
tyg, också till den behöriga myndigheten i 

5 §

Åtgärder för avlägsnande av ett vrak

Om ett vrak i enlighet med 4 § anses ut-
göra en fara, ska Transport- och kommuni-
kationsverket utan dröjsmål rapportera om 
det till den registrerade ägaren och, om det 
är fråga om ett utländskt fartyg, också till 
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fartygets registreringsstat.
Trafikverket ska bestämma en rimlig frist 

inom vilken den registrerade ägaren ska av-
lägsna vraket och skriftligen underrätta äga-
ren om fristen på det sätt som anges i artikel 
9.6 i Nairobikonventionen.

Om vraket anses utgöra en fara i enlighet 
med 4 §, ska den registrerade ägaren lämna 
bevis till Trafikverket på att i 7 § avsedd för-
säkring eller säkerhet finns.

För att trygga sjösäkerheten och skydda 
den marina miljön får Trafikverket i enlighet 
med artikel 9.4 i Nairobikonventionen upp-
ställa behövliga villkor för avlägsnande av 
ett vrak samt i enlighet med artikel 9.5 i den 
konventionen ingripa i avlägsnandet. Innan 
Trafikverket fattar beslut i saken ska det 
höra Trafiksäkerhetsverket, Finlands miljö-
central och försvarsmakten.

Trafikverket får avlägsna ett vrak på den 
registrerade ägarens bekostnad i de fall som 
avses i artikel 9.7 och 9.8 i Nairobikonvent-
ionen när vraket befinner sig i Finland eller 
inom Finlands ekonomiska zon.

Trafikverket har rätt att få behövlig 
handräckning från försvarsmakten, Tullen 
och räddningsverken för utförande av sina 
uppgifter enligt denna paragraf.

den behöriga myndigheten i fartygets regi-
streringsstat.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bestämma en rimlig frist inom vilken den 
registrerade ägaren ska avlägsna vraket och 
skriftligen underrätta ägaren om fristen på 
det sätt som anges i artikel 9.6 i Nairobi-
konventionen.

Om vraket anses utgöra en fara i enlighet 
med 4 §, ska den registrerade ägaren lämna 
bevis till Transport- och kommunikations-
verket på att i 7 § avsedd försäkring eller 
annan säkerhet finns.

För att trygga sjösäkerheten och skydda 
den marina miljön får Transport- och kom-
munikationsverket i enlighet med artikel 9.4 
i Nairobikonventionen uppställa behövliga 
villkor för avlägsnande av ett vrak samt i en-
lighet med artikel 9.5 i den konventionen 
ingripa i avlägsnandet. Innan Transport- och 
kommunikationsverket fattar beslut i saken 
ska det höra Finlands miljöcentral och För-
svarsmakten.

Transport- och kommunikationsverket får 
avlägsna ett vrak på den registrerade ägarens 
bekostnad i de fall som avses i artikel 9.7 
och 9.8 i Nairobikonventionen när vraket 
befinner sig i Finland eller inom Finlands 
ekonomiska zon.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få behövlig handräckning från För-
svarsmakten, Tullen och räddningsverken 
för utförande av sina uppgifter enligt denna 
paragraf.

7 § 

Certifikat över försäkring eller säkerhet 

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan 
ett certifikat över giltighetstiden för den för-
säkring eller säkerhet som avses i 6 § till 
den registrerade ägaren av ett fartyg som är 
infört i trafik- och transportregistret eller i 
det fartygsregister som förs av Statens äm-
betsverk på Åland. Trafiksäkerhetsverket
kan även utfärda ett certifikat över uppfylld 
försäkringsplikt, om fartyget inte har regi-
strerats i någon stat som är part i Nairobi-
konventionen.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla certifi-
katet när förutsättningarna för dess utfär-

7 §

Certifikat över försäkring eller säkerhet

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar på ansökan ett certifikat över giltig-
hetstiden för den försäkring eller säkerhet 
som avses i 6 § till den registrerade ägaren 
av ett fartyg som är infört i fartygsregistret i 
Finland. Transport- och kommunikations-
verket kan även utfärda ett certifikat över 
uppfylld försäkringsplikt, om fartyget inte 
har registrerats i någon stat som är part i 
Nairobikonventionen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
återkalla certifikatet när förutsättningarna 
för dess utfärdande inte längre uppfylls.
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dande inte längre uppfylls. 
Fartygets befälhavare ska se till att certifi-

katet enligt 1 mom. medförs ombord på far-
tyget. En kopia av certifikatet ska lämnas i 
förvar hos Trafiksäkerhetsverket. Fartyget 
får inte användas för sjöfart utan ett sådant 
certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut en avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten.

Närmare bestämmelser om det certifikat 
som avses i denna paragraf får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Fartygets befälhavare ska se till att certifi-
katet enligt 1 mom. medförs ombord på far-
tyget och en kopia av certifikatet ska lämnas 
i förvar hos Transport- och kommunikat-
ionsverket. Fartyget får inte användas för 
sjöfart utan ett sådant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut en avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten.

Närmare bestämmelser om det certifikat 
som avses i denna paragraf får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

8 §

Verkställighet

Ett beslut som Trafikverket fattat med stöd 
av 3—5 § får verkställas genast även om det 
inte har vunnit laga kraft, om inte något an-
nat bestäms i beslutet eller om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat.

8 §

Verkställighet

Ett beslut som Transport- och kommuni-
kationsverket fattat med stöd av 3–5 § får 
verkställas genast även om det inte har vun-
nit laga kraft, om inte något annat bestäms i 
beslutet eller om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat.

IV AVDELNINGEN 

AVTAL OM BEFORDRAN TILL SJÖSS

IV AVDELNINGEN 

AVTAL OM BEFORDRAN TILL SJÖSS

15 kap.

Befordran av passagerare och resgods

15 kap.

Befordran av passagerare och resgods

24 § 

Certifikat angående försäkring eller säker-
het 

Trafiksäkerhetsverket ska på ansökan ut-
färda ett certifikat över giltighetstiden för 
den försäkring eller säkerhet som avses i ar-
tikel 4 a i bilaga I till Atenförordningen, till 
den registrerade ägaren av ett fartyg som har 
antecknats i trafik- och transportregistret el-
ler i det fartygsregister som förs av Statens 
ämbetsverk på Åland. Trafiksäkerhetsverket
kan även utfärda ett certifikat över uppfylld 
försäkringsplikt, om fartyget inte är registre-
rat i en fördragsslutande stat.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett cer-

24 §

Certifikat över försäkring eller säkerhet

Transport- och kommunikationsverket ska 
på ansökan utfärda ett certifikat över giltig-
hetstiden för den försäkring eller säkerhet 
som avses i artikel 4 a i bilaga I till Atenför-
ordningen, till den registrerade ägaren av ett 
fartyg som har antecknats i trafik- och 
transportregistret eller i det fartygsregister 
som förs av Statens ämbetsverk på Åland. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
även utfärda ett certifikat över uppfylld för-
säkringsplikt, om fartyget inte är registrerat i 
en fördragsslutande stat. 

Transport- och kommunikationsverket ska 
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tifikat, om de villkor enligt vilka det har ut-
färdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på far-
tyget och en kopia av certifikatet ska lämnas 
i förvar hos Trafiksäkerhetsverket. Fartyget 
får inte användas för sjöfart utan ett sådant 
certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut en avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som 
avses i denna paragraf utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

återkalla ett certifikat, om de villkor enligt 
vilka det har utfärdats inte längre uppfylls.

Certifikatet ska medföras ombord på far-
tyget och en kopia av certifikatet ska lämnas 
i förvar hos Transport- och kommunikat-
ionsverket. Fartyget får inte användas för 
sjöfart utan ett sådant certifikat.

För certifikat som avses i denna paragraf 
tas det ut en avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om certifikat som 
avses i denna paragraf utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

25 §

Övervakning av försäkringsplikten

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ar-
tikel 4a i bilaga I till Atenförordningen iakt-
tas.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att förbjuda 
ett fartygs avgång och avbryta dess resa om 
fartyget inte medför ett sådant certifikat som 
krävs enligt artikel 4a i bilaga I till Atenför-
ordningen.

25 §

Övervakning av försäkringsplikten

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka att artikel 4 a i bilaga I till Aten-
förordningen iakttas.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att förbjuda ett fartygs avgång och av-
bryta dess resa om fartyget inte medför ett 
sådant certifikat som krävs enligt artikel 4 a 
i bilaga I till Atenförordningen.

V AVDELNINGEN 

SJÖOLYCKOR

V AVDELNINGEN 

SJÖOLYCKOR

18 kap.

Dagböcker, sjöförklaring och besiktning

18 kap.

Dagböcker, sjöförklaring och besiktning

1 § 1 §
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Skyldigheten att föra dagbok 

Dagböcker som avses i denna lag är 
skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad 
skepps- och maskindagbok, körjournal, dag-
bok för fiskefartyg och radiodagbok. Straff-
bestämmelserna i 20 kap. tillämpas inte på 
körjournal och radiodagbok. Bestämmelser 
om dagböcker som anknyter till förhind-
rande av miljöförstöring och som ska föras 
på fartyg finns i miljöskyddslagen för sjöfar-
ten (1672/2009).

Skeppsdagbok och maskindagbok ska fö-
ras på fartyg i internationell fart med en 
bruttodräktighet på minst 500. Om brutto-
dräktigheten för fartyg i internationell fart 
understiger 500, kan det i stället för separat 
skeppsdagbok och maskindagbok föras en 
kombinerad skepps- och maskindagbok. För 
fartyg i internationell fart med en brutto-
dräktighet som understiger 100 kan det i 
stället för ovan nämnda dagböcker föras 
körjournal.

På fartyg i inrikes fart med en bruttodräk-
tighet på minst 300, eller som transporterar 
minst 100 passagerare, ska det föras en 
kombinerad skepps- och maskindagbok eller 
separat skeppsdagbok och maskindagbok. 
Om resan mellan hamnarna varar högst 20 
minuter, kan det på fartyget i stället för ovan 
nämnda dagböcker föras körjournal. På far-
tyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på 
minst 150 men under 300 ska åtminstone 
körjournal föras.

På fiskefartyg vars längd är minst 24 me-
ter ska det föras en kombinerad skepps- och 
maskindagbok eller separat skeppsdagbok 
och maskindagbok. På fiskefartyg vars 
längd är minst 15 meter men under 24 meter 
ska det föras dagbok för fiskefartyg. 

På fartyg som enligt internationella över-
enskommelser eller Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter ska utrustas med radioutrustning 
ska det föras radiodagbok.

Skyldigheten att föra dagbok

Dagböcker som avses i denna lag är 
skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad
skepps- och maskindagbok, körjournal, dag-
bok för fiskefartyg och radiodagbok. Straff-
bestämmelserna i 20 kap. tillämpas inte på 
körjournal och radiodagbok. Bestämmelser 
om dagböcker som anknyter till förhind-
rande av miljöförstöring och som ska föras 
på fartyg finns i miljöskyddslagen för sjöfar-
ten (1672/2009).

Skeppsdagbok och maskindagbok ska fö-
ras på fartyg i internationell fart med en 
bruttodräktighet på minst 500. Om brutto-
dräktigheten för fartyg i internationell fart 
understiger 500, kan det i stället för separat 
skeppsdagbok och maskindagbok föras en 
kombinerad skepps- och maskindagbok. För 
fartyg i internationell fart med en brutto-
dräktighet som understiger 100 kan det i 
stället för ovan nämnda dagböcker föras 
körjournal.

På fartyg i inrikes fart med en bruttodräk-
tighet på minst 300, eller som transporterar 
minst 100 passagerare, ska det föras en 
kombinerad skepps- och maskindagbok eller 
separat skeppsdagbok och maskindagbok. 
Om resan mellan hamnarna varar högst 20 
minuter, kan det på fartyget i stället för ovan 
nämnda dagböcker föras körjournal. På far-
tyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på 
minst 150 men under 300 ska åtminstone 
körjournal föras.

På fiskefartyg vars längd är minst 24 me-
ter ska det föras en kombinerad skepps- och 
maskindagbok eller separat skeppsdagbok 
och maskindagbok. På fiskefartyg vars 
längd är minst 15 meter men under 24 meter 
ska det föras dagbok för fiskefartyg.

På fartyg som enligt internationella över-
enskommelser eller Transport- och kommu-
nikationsverkets föreskrifter ska utrustas 
med radioutrustning ska det föras radio-
dagbok.

2 §

Dagbokens form och bevarande av uppgifter

Dagbok förs med ett av Trafiksäkerhets-

2 §

Dagbokens form och bevarande av uppgifter

Dagbok förs med ett av Transport- och 
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verket godkänt elektroniskt system eller ma-
nuellt. En elektronisk dagbok kan kombine-
ras med en radiodagbok, lastdagbok, olje-
dagbok, avfallsdagbok eller annan motsva-
rande dagbok som förs på fartyget.

Vid hantering av uppgifter som ska föras 
in i dagboken ska tillgängligheten till och 
användbarheten för uppgifterna säkerställas. 
Uppgifterna ska bevaras enhetliga och oför-
ändrade under hela deras bevaringstid. Be-
varingen av elektroniska dagböcker ska sä-
kerställas på ett betryggande sätt som för-
hindrar att uppgifter som förts in i dagboken 
försvinner eller förstörs till följd av elavbrott 
eller något annat tekniskt fel.

Redaren ansvarar för att dagböckerna be-
varas. De anteckningar som har gjorts i en 
dagbok ska bevaras i minst tre år från den 
senaste anteckningen. Bilagor till dagböcker 
ska bevaras i minst tre år räknat från datu-
met i bilagan. Om en rättegång har inletts 
inom nämnda tid till följd av en händelse 
som har antecknats i dagboken, ska dagbo-
ken bevaras tills avgörandet i ärendet har 
vunnit laga kraft.

Tillverkaren av ett system för elektroniska 
dagböcker ska ansöka om godkännande för 
systemet hos Trafiksäkerhetsverket. Trafik-
säkerhetsverket kan utfärda närmare före-
skrifter om dagböckers form och bevarande 
av uppgifter samt om förutsättningarna för 
godkännande av system för elektroniska 
dagböcker i enlighet med de tekniska krav 
som fastställts i internationella konvention-
er.

kommunikationsverket godkänt elektroniskt 
system eller manuellt. En elektronisk dag-
bok kan kombineras med en radiodagbok, 
lastdagbok, oljedagbok, avfallsdagbok eller 
annan motsvarande dagbok som förs på far-
tyget.

Vid hantering av uppgifter som ska föras 
in i dagboken ska tillgängligheten till och 
användbarheten för uppgifterna säkerställas. 
Uppgifterna ska bevaras enhetliga och oför-
ändrade under hela deras bevaringstid. Be-
varingen av elektroniska dagböcker ska sä-
kerställas på ett betryggande sätt som för-
hindrar att uppgifter som förts in i dagboken 
försvinner eller förstörs till följd av elavbrott 
eller något annat tekniskt fel.

Redaren ansvarar för att dagböckerna be-
varas. De anteckningar som har gjorts i en 
dagbok ska bevaras i minst tre år från den 
senaste anteckningen. Bilagor till dagböcker 
ska bevaras i minst tre år räknat från datu-
met i bilagan. Om en rättegång har inletts 
inom nämnda tid till följd av en händelse 
som har antecknats i dagboken, ska dagbo-
ken bevaras tills avgörandet i ärendet har 
vunnit laga kraft.

Tillverkaren av ett system för elektroniska 
dagböcker ska ansöka om godkännande för 
systemet hos Transport- och kommunikat-
ionsverket. Transport- och kommunikations-
verket kan utfärda närmare föreskrifter om 
dagböckers form och bevarande av uppgifter 
samt om förutsättningarna för godkännande 
av system för elektroniska dagböcker i en-
lighet med de krav som fastställts i internat-
ionella konventioner.

3 §

Förande av dagbok 

Fartygets befälhavare ska se till att sådan 
dagbok som avses i 1 § förs på fartyget. 
Dagbok förs av den besättningsmedlem som 
ansvarar för vakthållningen. Dagbok ska fö-
ras på fartygets arbetsspråk eller på eng-
elska. 

Anteckningarna i dagboken ska göras i 

3 §

Förande av dagbok

Fartygets befälhavare ska se till att sådan 
dagbok som avses i 1 § förs på fartyget. 
Dagbok förs av den besättningsmedlem som 
ansvarar för vakthållningen. Dagbok ska fö-
ras på fartygets arbetsspråk eller på eng-
elska.

Anteckningarna i dagboken ska göras i 
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kronologisk ordning för varje vakt. Den som 
för dagbok ska bekräfta sina anteckningar i 
dagboken genom sitt godkännande. Farty-
gets befälhavare ska också godkänna dag-
boksanteckningarna, med undantag för an-
teckningarna i maskindagboken som ska 
godkännas av fartygets maskinchef.

Anteckningar i dagboken eller bilagor till 
dagboken får inte raderas eller göras otyd-
liga. Den som för dagbok ska korrigera sina 
felaktiga anteckningar med en ny anteck-
ning vid den aktuella punkten i dagboken el-
ler i dess bilaga eller genom att vid sidan av 
en felaktig bilaga tillfoga en korrekt bilaga. 
Av en korrigering i dagboken eller dess bi-
laga ska det framgå tidpunkt och innehåll 
för korrigeringen och vem som utfört den. 

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare 
föreskrifter om förande av dagbok samt om 
de anteckningar som ska göras i dagboken 
och om godkännande av dem.

kronologisk ordning för varje vakt. Den som 
för dagbok ska bekräfta sina anteckningar i 
dagboken genom sitt godkännande. Farty-
gets befälhavare ska också godkänna dag-
boksanteckningarna, med undantag för an-
teckningarna i maskindagboken som ska 
godkännas av fartygets maskinchef.

Anteckningar i dagboken eller bilagor till 
dagboken får inte raderas eller göras otyd-
liga. Den som för dagbok ska korrigera sina 
felaktiga anteckningar med en ny anteck-
ning vid den aktuella punkten i dagboken el-
ler i dess bilaga eller genom att vid sidan av 
en felaktig bilaga tillfoga en korrekt bilaga. 
Av en korrigering i dagboken eller dess bi-
laga ska det framgå tidpunkt och innehåll 
för korrigeringen och vem som utfört den.

Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda närmare föreskrifter om förande av 
dagbok samt om de anteckningar som ska 
göras i dagboken och om godkännande av 
dem.

4 §

Uppgifter som ska föras in i dagboken 

I en skeppsdagbok ska det föras in uppgif-
ter om vad som sker på fartyget under resan 
och i hamnen. I dagboken ska det dessutom 
föras in uppgifter som kan vara till nytta för 
redaren, lastägaren, försäkringsgivaren eller 
någon annan vars rättigheter kan påverkas 
av händelser under resan. 

I en maskindagbok ska det föras in uppgif-
ter om maskineriets drift och bränslemäng-
den på fartyget. 

I en kombinerad skepps- och maskindag-
bok, körjournal samt dagbok för fiskefartyg 
ska det, i den omfattning som krävs för re-
spektive dagbok, föras in motsvarande upp-
gifter som enligt 1 och 2 mom. ska föras in i 
en skeppsdagbok och maskindagbok. 

I en radiodagbok ska det föras in uppgifter 
om all nödtrafik, iltrafik och varningstrafik 
samt om andra händelser som har anknyt-
ning till radiotrafiken.

Till den del som det i de uppgifter som ska 
föras in i en dagbok ingår personuppgifter 
tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

4 §

Uppgifter som ska föras in i dagboken

I en skeppsdagbok ska det föras in uppgif-
ter om vad som sker på fartyget under resan 
och i hamnen. I dagboken ska det dessutom 
föras in uppgifter som kan vara till nytta för 
redaren, lastägaren, försäkringsgivaren eller 
någon annan vars rättigheter kan påverkas 
av händelser under resan.

I en maskindagbok ska det föras in uppgif-
ter om maskineriets drift och bränslemäng-
den på fartyget.

I en kombinerad skepps- och maskindag-
bok, körjournal samt dagbok för fiskefartyg 
ska det, i den omfattning som krävs för re-
spektive dagbok, föras in motsvarande upp-
gifter som enligt 1 och 2 mom. ska föras in i 
en skeppsdagbok och maskindagbok.

I en radiodagbok ska det föras in uppgifter 
om all nödtrafik, iltrafik och varningstrafik 
samt om andra händelser som har anknyt-
ning till radiotrafiken.

Till den del som det i de uppgifter som ska 
föras in i en dagbok ingår personuppgifter 
tillämpas Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
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Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om de uppgifter som ska 
föras in i dagböcker och om bilagor till dag-
böcker.

siska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning).

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som ska föras in i dagböcker och om bi-
lagor till dagböcker.

6 §

Skyldighet att avge sjöförklaring

Befälhavaren på ett finskt fartyg ska avge 
sjöförklaring

1) när någon, medan fartyget var på väg, i 
samband med fartygets drift har eller kan 
antas ha avlidit eller fått en svår kropps-
skada,

2) när i annat fall i samband med fartygets 
drift någon ombordanställd eller någon an-
nan, som följer med fartyget har eller kan 
antas ha avlidit eller fått en svår kropps-
skada,

3) när någon har avlidit ombord,
4) när allvarlig förgiftning har eller kan 

antas ha inträffat ombord,
5) när fartyget har sammanstött med annat 

fartyg eller stött på grund,
6) när fartyget har övergetts till sjöss,
7) när i samband med fartygets drift skada 

av någon betydelse har uppkommit eller kan 
antas ha uppkommit antingen på fartyget el-
ler, medan fartyget var på väg, på egendom 
utanför fartyget, eller

8) när brand, explosion eller förskjutning 
av någon betydelse har inträffat i lasten.

Sjöförklaring ska avges för ett finskt far-
tyg också med anledning av en händelse 
som har inträffat eller kan antas ha inträffat i 
samband med fartygets drift, om Trafiksä-
kerhetsverket förordnar eller befälhavaren 
eller redaren begär det, eller då det är fråga 
om skada på gods som är av någon bety-
delse och lastägaren eller lastförsäkringsgi-
varen begär om sjöförklaring.

Förordnar Trafiksäkerhetsverket eller be-
gär lastägaren eller lastförsäkringsgivaren 
att sjöförklaring ska hållas, ska meddelande 
om detta ges till befälhavaren eller redaren, 

6 §

Skyldighet att avge sjöförklaring

Befälhavaren på ett finskt fartyg ska avge 
sjöförklaring

1) när någon, medan fartyget var på väg, i 
samband med fartygets drift har eller kan 
antas ha avlidit eller fått en svår kropps-
skada,

2) när i annat fall i samband med fartygets 
drift någon ombordanställd eller någon an-
nan, som följer med fartyget har eller kan 
antas ha avlidit eller fått en svår kropps-
skada,

3) när någon har avlidit ombord,
4) när allvarlig förgiftning har eller kan 

antas ha inträffat ombord,
5) när fartyget har sammanstött med annat 

fartyg eller stött på grund,
6) när fartyget har övergetts till sjöss,
7) när i samband med fartygets drift skada 

av någon betydelse har uppkommit eller kan 
antas ha uppkommit antingen på fartyget el-
ler, medan fartyget var på väg, på egendom 
utanför fartyget, eller

8) när brand, explosion eller förskjutning 
av någon betydelse har inträffat i lasten.

Sjöförklaring ska avges för ett finskt far-
tyg också med anledning av en händelse 
som har inträffat eller kan antas ha inträffat i 
samband med fartygets drift, om Transport-
och kommunikationsverket förordnar det el-
ler befälhavaren eller redaren begär det, eller 
då det är fråga om skada på gods som är av 
någon betydelse och lastägaren eller lastför-
säkringsgivaren begär om sjöförklaring.

Förordnar Transport- och kommunikat-
ionsverket eller begär lastägaren eller last-
försäkringsgivaren att sjöförklaring ska av-
ges, ska meddelande om detta ges till befäl-
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som ska göra anmälan enligt 7 § 2 mom.

Bestämmelser om undantag från skyldig-
heten att avge sjöförklaring i vissa fall finns 
i 11 § 2 mom. och 14 § 2 mom.

havaren eller redaren, som ska göra anmälan 
enligt 7 § 2 mom.

Bestämmelser om undantag från skyldig-
heten att avge sjöförklaring i vissa fall finns 
i 11 § 2 mom. och 14 § 2 mom.

7 §

Avgivande och uppskjutande av sjöförkla-
ring och befälhavarens anmälningsplikt

En sjöförklaring avges inför en sjörätts-
domstol enligt 21 kap. 1 § för den ort där 
händelsen har inträffat eller dit fartyget eller 
befälhavaren först anländer. En sjöförkla-
ring får dock uppskjutas till dess fartyget an-
löper en annan hamn, om avsevärd bespa-
ring i kostnader för fartyget eller andra vä-
sentliga fördelar därigenom kan uppnås utan 
att syftet med sjöförklaringen åsidosätts. Be-
fälhavaren eller redaren ska utan dröjsmål 
skriftligen underrätta Trafiksäkerhetsverket
om ett sådant uppskov och anledningen till 
detta.

Befälhavaren ska så snart som möjligt 
själv eller genom ombud anmäla sig hos be-
hörig underrätt enligt 1 mom. eller dess ord-
förande för att avge sjöförklaringen. Anmä-
lan ska vara skriftlig och till den ska fogas 
en avskrift av den rapport som avses i 8 § 
och uppgift om hela besättningen och de 
personer som antas kunna lämna upplys-
ningar i saken, samt om möjligt om alla dem 
som saken kan angå eller deras ombud.

I Danmark, Norge och Sverige avges sjö-
förklaring för finskt fartyg inför en domstol 
som är behörig enligt det landets lag. I öv-
rigt avges sjöförklaring utomlands till sådan 
finsk beskickning som enligt bemyndigande 
av utrikesministeriet har behörighet att 
motta den. Om det lämpligen kan ske ska 
vid sjöförklaringen delta två av beskick-
ningen tillkallade, i sjöfart kunniga perso-
ner, helst finska, danska, norska eller 
svenska medborgare, mot vilka inte finns 
jäv som gäller mot domare. På en ort där 
behörig finsk beskickning inte finns, får sjö-
förklaring avges inför dansk, norsk eller 
svensk utlandsmyndighet som enligt sitt 
hemlands lag får ta emot en sådan förkla-
ring.

7 §

Avgivande och uppskjutande av sjöförkla-
ring och befälhavarens anmälningsplikt

En sjöförklaring avges inför en sjörätts-
domstol enligt 21 kap. 1 § för den ort där 
händelsen har inträffat eller dit fartyget eller 
befälhavaren först anländer. En sjöförkla-
ring får dock uppskjutas till dess fartyget an-
löper en annan hamn, om avsevärd bespa-
ring i kostnader för fartyget eller andra vä-
sentliga fördelar därigenom kan uppnås utan 
att syftet med sjöförklaringen åsidosätts. Be-
fälhavaren eller redaren ska utan dröjsmål 
skriftligen underrätta Transport- och kom-
munikationsverket om ett sådant uppskov 
och anledningen till detta.

Befälhavaren ska så snart som möjligt 
själv eller genom ombud anmäla sig hos be-
hörig sjörättsdomstol enligt 1 mom. eller 
dess ordförande för att avge sjöförklaringen. 
Anmälan ska vara skriftlig och till den ska 
fogas en avskrift av den rapport som avses i 
8 § och uppgift om hela besättningen och de 
personer som antas kunna lämna upplys-
ningar i saken, samt om möjligt om alla dem 
som saken kan angå eller deras ombud.

I Danmark, Norge och Sverige avges sjö-
förklaring för finskt fartyg inför en domstol 
som är behörig enligt det landets lag. I öv-
rigt avges sjöförklaring utomlands till sådan 
finsk beskickning som enligt bemyndigande 
av utrikesministeriet har behörighet att 
motta den. Om det lämpligen kan ske ska 
vid sjöförklaringen delta två av beskick-
ningen tillkallade, i sjöfart kunniga perso-
ner, helst finska, danska, norska eller 
svenska medborgare, mot vilka inte finns 
jäv som gäller mot domare. På en ort där 
behörig finsk beskickning inte finns, får sjö-
förklaring avges inför dansk, norsk eller 
svensk utlandsmyndighet som enligt sitt 
hemlands lag får ta emot en sådan förkla-
ring.

Har en sjöförklaring avgetts utomlands el-
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Har en sjöförklaring avgetts utomlands el-
ler har undersökning angående orsaken till 
olyckan verkställts av en utländsk myndig-
het, ska befälhavaren se till att en av behörig 
myndighet styrkt avskrift av protokollet som 
uppgjorts vid förrättningen skickas till Tra-
fiksäkerhetsverket och Centralen för under-
sökning av olyckor.

Har fartyg försvunnit eller förolyckats 
utan att någon blivit räddad, ska undersök-
ning med anledning av händelsen utföras på 
fartygets hemort, om inte Trafiksäkerhets-
verket bestämmer att undersökningen hålls 
på någon annan ort.

Närmare bestämmelser om tillämpningen 
av bestämmelserna om sjöförklaring utfär-
das genom förordning.

ler har undersökning av orsaken till olyckan 
verkställts av en utländsk myndighet, ska 
befälhavaren se till att en av behörig myn-
dighet styrkt avskrift av protokollet som 
uppgjorts vid förrättningen skickas till
Transport- och kommunikationsverket och 
Olycksutredningscentralen.

Har fartyg försvunnit eller förolyckats 
utan att någon blivit räddad, ska undersök-
ning med anledning av händelsen utföras på 
fartygets hemort, om inte Transport- och 
kommunikationsverket bestämmer att under-
sökningen hålls på någon annan ort.

Närmare bestämmelser om tillämpningen 
av bestämmelserna om sjöförklaring utfär-
das genom förordning.

8 §

Skriftlig rapport för sjöförklaring

Fartygets befälhavare ska, i sådana fall 
som avses i 6 §, utan dröjsmål för sjöförkla-
ring avge skriftlig rapport om händelsen till 
Trafiksäkerhetsverket eller, om fartyget är 
utomlands, till närmaste i 7 § 3 mom. av-
sedda finska beskickning i utlandet. 

Skriftlig rapport som gäller sammanstöt-
ning med ett annat fartyg får inte delges 
motparten förrän sjöförklaring med anled-
ning av händelsen tas upp till behandling av 
rätten eller någon annan behörig myndighet.

En finsk beskickning i utlandet som har 
tagit emot en rapport som avses i denna pa-
ragraf ska, så snart behovet av rapporten 
upphört, utan dröjsmål skicka den till Tra-
fiksäkerhetsverket.

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare 
föreskrifter om den skriftliga rapport som 
avses i denna paragraf och om dess innehåll.

8 §

Skriftlig rapport för sjöförklaring

Fartygets befälhavare ska, i sådana fall 
som avses i 6 §, utan dröjsmål för sjöförkla-
ring avge skriftlig rapport om händelsen till 
Transport- och kommunikationsverket eller, 
om fartyget är utomlands, till närmaste i 7 § 
3 mom. avsedda finska beskickning i utlan-
det.

Skriftlig rapport som gäller sammanstöt-
ning med ett annat fartyg får inte delges 
motparten förrän sjöförklaring med anled-
ning av händelsen tas upp till behandling av 
rätten eller någon annan behörig myndighet.

En finsk beskickning i utlandet som har 
tagit emot en skriftlig rapport som avses i 
denna paragraf ska, så snart behovet av rap-
porten upphört, utan dröjsmål skicka den till 
Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda närmare föreskrifter om den skrift-
liga rapport som avses i denna paragraf och 
om dess innehåll.

9 §

Bestämmande av sammanträde för avgi-
vande av sjöförklaring 

När anmälan om avgivande av sjöförkla-
ring har gjorts enligt 7 § skall sjörättsdom-
stolen, om möjligt enligt befälhavarens öns-

9 §

Bestämmande av sammanträde för avgi-
vande av sjöförklaring

När anmälan om avgivande av sjöförkla-
ring har gjorts enligt 7 § ska sjörättsdomsto-
len, om möjligt enligt befälhavarens önskan, 
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kan, sätta ut tiden för sammanträdet för upp-
tagande av sjöförklaring inför rätta och före-
lägga befälhavaren att därvid visa upp farty-
gets dagböcker och kladdar till dem i origi-
nal där sådana förts och de finns i behåll, 
och även andra handlingar eller föremål som 
kan ge upplysning i saken, samt i fråga om 
hörande anmäla för rätten de personer som 
antas bäst kunna lämna upplysning i saken. 
Tiden för sammanträdet skall kungöras på 
rättens anslagstavla eller, om det kan ske 
utan dröjsmål, genom särskilt meddelande 
anmälas till de personer som saken kan angå 
eller deras ombud på orten samt sjöfartsver-
ket och allmänna åklagaren.

Ett föreläggande som avses i 1 mom. får, 
om det prövas nödvändigt, förenas med vite.

De sakkunniga skall utan dröjsmål under-
rättas om anmälan till upptagande av sjöför-
klaring. De skall ta del av de handlingar som 
har fogats till anmälan samt, om det finns tid 
för det, för sjörättsdomstolen före samman-
trädet ange de frågor som bör utredas från 
sjöteknisk, maskinteknisk eller annan syn-
punkt med hänsyn till olyckans art.

sätta ut tiden för sammanträdet för uppta-
gande av sjöförklaring inför rätta och före-
lägga befälhavaren att därvid visa upp farty-
gets dagböcker och kladdar till dem i origi-
nal där sådana förts och de finns i behåll, 
och även andra handlingar eller föremål som 
kan ge upplysning i saken, samt i fråga om 
hörande anmäla för rätten de personer som 
antas bäst kunna lämna upplysning i saken. 
Tiden för sammanträdet ska kungöras på rät-
tens anslagstavla eller, om det kan ske utan 
dröjsmål, genom särskilt meddelande anmä-
las till de personer som saken kan angå eller 
deras ombud på orten samt Transport- och 
kommunikationsverket och allmänna åklaga-
ren.

Ett föreläggande som avses i 1 mom. får, 
om det prövas nödvändigt, förenas med vite.

De sakkunniga ska utan dröjsmål underrät-
tas om anmälan till upptagande av sjöförkla-
ring. De ska ta del av de handlingar som har 
fogats till anmälan samt, om det finns tid för 
det, för sjörättsdomstolen före sammanträdet 
ange de frågor som bör utredas från sjötek-
nisk, maskinteknisk eller annan synpunkt 
med hänsyn till olyckans art.

11 §

Sjöförklaring vid fartygs sammanstötning

Om sjöförklaringen gäller en sammanstöt-
ning med ett annat fartyg, får sjörättsdom-
stolen bevilja uppskov med denna, om sjö-
förklaringen därigenom kan hållas samtidigt 
med sjöförklaringen eller motsvarande ut-
redning beträffande det andra fartyget. Ett 
sådant uppskov får inte beviljas för längre 
tid än vad som är oundgängligen nödvän-
digt. Om syftet med uppskovet inte kan 
uppnås, ska rätten, om befälhavaren eller re-
daren för det fartyg, för vilket sjöförklaring 
först avges begär det och synnerliga skäl 
inte talar mot det, förordna att sjöförklaring-
en helt eller delvis ska hållas inom stängda 
dörrar och att därvid andra än redaren och 
allmänna åklagaren samt Trafiksäkerhets-
verkets representant, tullmyndigheten och en 
representant för Centralen för undersökning 
av olyckor inte får närvara.

Om en sammanstötning har skett med ett 
utländskt fartyg för vilket någon utredning 

11 §

Sjöförklaring vid fartygs sammanstötning

Om sjöförklaringen gäller en sammanstöt-
ning med ett annat fartyg, får sjörättsdom-
stolen bevilja uppskov med denna, om sjö-
förklaringen därigenom kan hållas samtidigt 
med sjöförklaringen eller motsvarande ut-
redning beträffande det andra fartyget. Ett 
sådant uppskov får inte beviljas för längre 
tid än vad som är oundgängligen nödvän-
digt. Om syftet med uppskovet inte kan 
uppnås, ska rätten, om befälhavaren eller re-
daren för det fartyg, för vilket sjöförklaring 
först avges begär det och synnerliga skäl 
inte talar mot det, förordna att sjöförklaring-
en helt eller delvis ska hållas inom stängda 
dörrar och att därvid andra än redaren och 
allmänna åklagaren samt Transport- och 
kommunikationsverkets representant, Tullen 
och en representant för Olycksutrednings-
centralen inte får närvara.

Om en sammanstötning har skett med ett 
utländskt fartyg för vilket någon utredning 
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som motsvarar sjöförklaringen inte verk-
ställs, är en sjöförklaring inte nödvändig om 
inte Trafiksäkerhetsverket bestämmer något 
annat.

som motsvarar sjöförklaringen inte verk-
ställs, är en sjöförklaring inte nödvändig om 
inte Transport- och kommunikationsverket
bestämmer något annat.

12 §

Mottagande av sjöförklaring i vissa fall

I fråga om fartyg med hemort i Danmark, 
Norge eller Sverige ska behörig finsk dom-
stol uppta sjöförklaring när befälhavaren el-
ler fartygets redare eller en behörig myndig-
het i fartygets hemland anser det vara nöd-
vändigt. Beträffande annat utländskt fartyg 
upptas sjöförklaring i ett sådant fall, när det 
finns skäl till det.

Om Trafiksäkerhetsverket anser att en ut-
redning av en händelse som har inträffat i 
samband med ett utländskt fartygs drift är 
nödvändig ur sjösäkerhetssynpunkt och be-
finner sig fartyget i en finsk hamn, får Tra-
fiksäkerhetsverket förordna att sjöförklaring 
ska hållas.

Om en myndighet som avses i 1 mom. an-
ser att en sjöförklaring är nödvändig eller 
om Trafiksäkerhetsverket förordnar att en 
sjöförklaring ska hållas, ska befälhavaren el-
ler redaren underrättas om detta. En sjöför-
klaring hålls på anmälan av endera av dem 
enligt 7 § 2 mom.

12 §

Mottagande av sjöförklaring i vissa fall

I fråga om fartyg med hemort i Danmark, 
Norge eller Sverige ska behörig finsk dom-
stol uppta sjöförklaring när befälhavaren el-
ler fartygets redare eller en behörig myndig-
het i fartygets hemland anser det vara nöd-
vändigt. Beträffande annat utländskt fartyg 
upptas sjöförklaring i ett sådant fall, när det 
finns skäl till det.

Om Transport- och kommunikationsverket
anser att en utredning av en händelse som 
har inträffat i samband med ett utländskt far-
tygs drift är nödvändig ur sjösäkerhetssyn-
punkt och befinner sig fartyget i en finsk 
hamn, får Transport- och kommunikations-
verket förordna att sjöförklaring ska hållas.

Om en myndighet som avses i 1 mom. an-
ser att en sjöförklaring är nödvändig eller 
om Transport- och kommunikationsverket
förordnar att en sjöförklaring ska hållas, ska 
befälhavaren eller redaren underrättas om 
detta. En sjöförklaring hålls på anmälan av 
endera av dem enligt 7 § 2 mom.

13 § 

Sjöförklaring vid finsk beskickning 

Vad som i 10-12 §§ stadgas om sjöförkla-
ring vid domstol gäller i tillämpliga delar 
sjöförklaring inför en finsk beskickning. Be-
skickningen får dock inte uppta ed eller för-
säkran eller utsätta vite.

Ett utdrag ur protokollet som uppgjorts vid 
behandlingen av sjöförklaringen skall skick-
as till sjöfartsverket utan avgift. Ett proto-
kollsutdrag ges på begäran åt redaren eller 
befälhavaren.

13 §

Sjöförklaring vid finsk beskickning

Vad som i 10–12 § föreskrivs om sjöför-
klaring vid domstol gäller i tillämpliga delar 
sjöförklaring inför en finsk beskickning. Be-
skickningen får dock inte uppta ed eller för-
säkran eller utsätta vite.

Ett utdrag ur protokollet som uppgjorts vid 
behandlingen av sjöförklaringen ska skickas 
till Transport- och kommunikationsverket
utan avgift. Ett protokollsutdrag ges på be-
gäran åt redaren eller befälhavaren.
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14 §

Komplettering av sjöförklaring och beslut 
om att sådan inte ska avges

Om en sjöförklaring anses vara ofullstän-
dig i något avseende, får Trafiksäkerhets-
verket förordna att den ska kompletteras. 
Bestämmelserna i 6 § 3 mom. och 7 § har 
motsvarande tillämpning.

Om en tillfredsställande utredning om en 
händelse som avses i 6 § finns eller kan vän-
tas bli tillgänglig på något annat sätt, får 
Trafiksäkerhetsverket godkänna att en sjö-
förklaring inte hålls eller att den uppskjuts i 
avvaktan på en sådan utredning.

14 §

Komplettering av sjöförklaring och beslut 
om att sådan inte ska avges

Om en sjöförklaring anses vara ofullstän-
dig i något avseende, får Transport- och 
kommunikationsverket förordna att den ska 
kompletteras. Bestämmelserna i 6 § 3 mom. 
och 7 § har motsvarande tillämpning.

Om en tillfredsställande utredning om en 
händelse som avses i 6 § finns eller kan vän-
tas bli tillgänglig på något annat sätt, får 
Transport- och kommunikationsverket god-
känna att en sjöförklaring inte hålls eller att 
den uppskjuts i avvaktan på en sådan utred-
ning.

15 §

Rapporter till Trafiksäkerhetsverket om 
olyckor och tillbud i samband med fartygets 

drift

Fartygets befälhavare eller redare ska utan 
dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket rappor-
tera olyckor och tillbud som denne får kän-
nedom om att ha inträffat på finska fartyg i 
samband med fartygets drift.

Bestämmelser om sekretess för uppgifter 
som avses i 1 mom. finns i 24 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999).

Bestämmelser om rapportering av olyckor 
och tillbud till Olycksutredningscentralen 
finns i lagen om säkerhetsutredning av 
olyckor och vissa andra händelser 
(525/2011).

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare 
föreskrifter om avgivande av den rapport 
som avses i 1 mom. och om dess innehåll.

15 §

Rapporter till Transport- och kommunikat-
ionsverket om olyckor och tillbud i samband 

med fartygets drift

Fartygets befälhavare eller redare ska utan 
dröjsmål till Transport- och kommunikat-
ionsverket rapportera olyckor och tillbud 
som denne får kännedom om att ha inträffat 
på finska fartyg i samband med fartygets 
drift.

Bestämmelser om sekretess för uppgifter 
som avses i 1 mom. finns i 24 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999).

Bestämmelser om rapportering av olyckor 
och tillbud till Olycksutredningscentralen 
finns i lagen om säkerhetsutredning av 
olyckor och vissa andra händelser 
(525/2011).

Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda närmare föreskrifter om avgivande 
av den rapport som avses i 1 mom. och om 
dess innehåll.

VI AVDELNINGEN 

AVSLUTANDE STADGANDEN

VI AVDELNINGEN 

AVSLUTANDE STADGANDEN

23 kap. 23 kap.
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Särskilda stadganden Särskilda stadganden

3 §

Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsverket är den behöriga nat-
ionella myndighet som avses i Internation-
ella sjöfartsorganisationens konventioner 
och resolutioner, om inte något annat före-
skrivs i denna eller någon annan lag.

3 §

Behörig myndighet

Transport- och kommunikationsverket är 
den behöriga nationella myndighet som av-
ses i Internationella sjöfartsorganisationens 
konventioner och resolutioner, om inte nå-
got annat föreskrivs i denna eller någon an-
nan lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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59.

Lag

om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som an-
vänds för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

(1277/2007) 3 och 17 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 967/2008, 1317/2009 och 
940/2016 samt 17 § i lagarna 1317/2009, 940/2016 och ( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) passagerarfartyg ett fartyg som får 

medföra fler än 12 passagerare,
2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett pas-

sagerarfartyg,
2 a) specialfartyg ett fartyg som används 

för systematisk sjömätningsverksamhet, 
3) bogserbåt eller skjutbogserare ett last-

fartyg som är avsett att utföra bogsering el-
ler skjutbogsering och som huvudsakligen 
används för transport,

4) sjötransport transport av passagerare el-
ler gods till sjöss, bogsering eller skjutbog-
sering samt sådan sjömätning som utförs av 
ett specialfartyg; bogsering och skjutbogse-
ring som huvudsakligen sker i hamnar eller 
biträdande av motordrivna fartyg i hamn är 
inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undan-
tag av befälhavaren eller medlemmarna i be-
sättningen eller andra personer som i någon 
egenskap är anställda eller sysselsatta om-
bord på ett fartyg för det fartygets behov, 
och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes 
sjöfart ett fartyg som över hälften av sin 
verksamhetstid under ett kalenderår går i 
sjöfart mellan finska och utländska hamnar 
eller utanför Finlands territorialvatten, inbe-

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) passagerarfartyg ett fartyg som medför 

fler än tolv passagerare,
2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett pas-

sagerarfartyg,
2 a) specialfartyg ett fartyg som används 

för systematisk sjömätningsverksamhet,
3) bogserbåt eller skjutbogserare ett last-

fartyg som är avsett att utföra bogsering el-
ler skjutbogsering och som huvudsakligen 
används för transport,

4) sjötransport transport av passagerare el-
ler gods till sjöss, bogsering eller skjutbog-
sering samt sådan sjömätning som utförs av 
ett specialfartyg; bogsering och skjutbogse-
ring som huvudsakligen sker i hamnar eller 
biträdande av motordrivna fartyg i hamn är 
inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undan-
tag av befälhavaren eller medlemmarna i be-
sättningen eller andra personer som i någon 
egenskap är anställda eller sysselsatta om-
bord på ett fartyg för det fartygets behov, 
och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes 
sjöfart ett fartyg som över hälften av sin 
verksamhetstid under ett kalenderår går i 
sjöfart mellan finska och utländska hamnar 
eller utanför Finlands territorialvatten, inbe-
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gripet trafik genom Saima kanal,
6 a) fartyg som huvudsakligen går i inri-

kes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin 
verksamhetstid under ett kalenderår går i 
sjöfart på Finlands territorialvatten mellan 
finska hamnar,

7) stödår ett kalenderår,
8) stödmyndighet Trafikverket,

9) handelsfartygsförteckningen den för-
teckning som stödmyndigheten för över far-
tyg för vilka ansökan om stöd enligt denna 
lag kan göras,

10) verksamhetstid den del av kalenderåret 
då fartyget har varit inskrivet i handelsfar-
tygsförteckningen, med undantag av de tider 
då fartyget har legat i docka eller i hamn 
obemannat.

gripet trafik genom Saima kanal,
6 a) fartyg som huvudsakligen går i inri-

kes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin 
verksamhetstid under ett kalenderår går i 
sjöfart på Finlands territorialvatten mellan 
finska hamnar,

7) stödår ett kalenderår,
8) stödmyndighet Transport- och kommu-

nikationsverket,
9) handelsfartygsförteckningen den för-

teckning som stödmyndigheten för över far-
tyg för vilka ansökan om stöd enligt denna 
lag kan göras,

10) verksamhetstid den del av kalenderåret 
då fartyget har varit inskrivet i handelsfar-
tygsförteckningen, med undantag av de tider 
då fartyget har legat i docka eller i hamn 
obemannat.

17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar av 
tillgången till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning 
och kontroll av beloppet av stöd som avses i 
denna lag få behövliga uppgifter om löner 
för arbete till sjöss,

2) av Sjömanspensionskassan för utred-
ning och kontroll av beloppet av stöd som 
avses i denna lag få uppgifterna per fartyg 
om de pensionsförsäkringsavgifter som be-
talats till Sjömanspensionskassan,

3) av tullverket för utredning och kontroll 
av beloppet av stöd som avses i denna lag få 
uppgifter om fartygens rutter,

4) av Trafiksäkerhetsverket för utredning 
och kontroll av förutsättningarna för in-
skrivning i handelsfartygsförteckningen och 
beviljande av stöd enligt denna lag få upp-
gifter om fartygs besiktning och bemanning 
och om registeranteckningar som gäller far-
tygen.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgif-
ter som avses i 1 mom. 4 punkten via en 
teknisk anslutning ur de datasystem med 
uppgifter av detta slag som Trafiksäkerhets-
verket har.

17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar av 
tillgången till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning 
och kontroll av beloppet av stöd som avses i 
denna lag få behövliga uppgifter om löner 
för arbete till sjöss,

2) av Sjömanspensionskassan för utred-
ning och kontroll av beloppet av stöd som 
avses i denna lag få uppgifterna per fartyg 
om de pensionsförsäkringsavgifter som be-
talats till Sjömanspensionskassan,

3) av Tullen för utredning och kontroll av 
beloppet av stöd som avses i denna lag få 
uppgifter om fartygens rutter,

4) av Transport- och kommunikationsver-
ket för utredning och kontroll av förutsätt-
ningarna för inskrivning i handelsfartygsför-
teckningen och beviljande av stöd enligt 
denna lag få uppgifter om fartygs besiktning 
och bemanning och om registeranteckningar 
som gäller fartygen.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgif-
ter som avses i 1 mom. 4 punkten via en 
teknisk anslutning ur de datasystem med 
uppgifter av detta slag som Transport- och 
kommunikationsverket har.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgif-
ter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.
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Stödmyndigheten har rätt att få de uppgif-
ter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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60.

Lag

om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 139 §, sådan den lyder i lagarna 296/2015 

och ( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och 
skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensions-
skydd ska arbetsgivaren anmäla sina identi-
fieringsuppgifter till pensionskassan och 
göra en månadsanmälan till pensionskassan 
separat för var och en av de arbetstagare 
som varit anställda hos arbetsgivaren under 
kalendermånaden. Månadsanmälan till pens-
ionskassan ska göras senast den 10 dagen i 
den andra kalendermånaden efter arbetsmå-
naden och i anmälan ska i enlighet med 
pensionskassans anmälningsförfarande upp-
ges

1) arbetstagarens namn och personbeteck-
ning,

2) arbetstagarens arbetsinkomst under ka-
lendermånaden,

3) arbetstagarens antal dagar i kalender-
månaden enligt 224 a § som ska beaktas vid 
beräkningen av tjänstgöringstiden, och

4) arbetstagarens tjänsteställning i Trafik-
säkerhetsverkets sjömansregister vid ut-
gången av kalendermånaden.

139 §

Anmälningar som krävs för ordnandet och 
skötseln av pensionsskydd

För ordnandet och skötseln av pensions-
skydd ska arbetsgivaren anmäla sina identi-
fieringsuppgifter till pensionskassan och 
göra en månadsanmälan till pensionskassan 
separat för var och en av de arbetstagare 
som varit anställda hos arbetsgivaren under 
kalendermånaden. Månadsanmälan till pens-
ionskassan ska göras senast den 10 dagen i 
den andra kalendermånaden efter arbetsmå-
naden och i anmälan ska i enlighet med 
pensionskassans anmälningsförfarande upp-
ges

1) arbetstagarens namn och personbeteck-
ning,

2) arbetstagarens arbetsinkomst under ka-
lendermånaden,

3) arbetstagarens antal dagar i kalender-
månaden enligt 224 a § som ska beaktas vid 
beräkningen av tjänstgöringstiden, och

4) arbetstagarens tjänsteställning i Trans-
port- och kommunikationsverkets trafik- och 
transportregister vid utgången av kalender-
månaden.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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61.

Lag 

om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 4, 14 och 24 §, sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i 

lagarna 1660/2009, 752/2014 och ( / ), 14 § delvis ändrad i lagarna 597/2005, 1250/2005, 
1660/2009, 429/2014, 752/2014, 865/2014, ( / ) och ( / ) samt 24 § i lagarna 1660/2009 och ( / 
), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Övriga myndigheter och aktörer som deltar 
i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institu-
tet, det lokala räddningsväsendet som avses 
i räddningslagen (379/2011), Trafiksäker-
hetsverket, Trafikverket, polisen, försvars-
makten, social- och hälsovårdsmyndigheter-
na, Tullen och miljömyndigheterna (övriga 
sjöräddningsmyndigheter) är utöver Gräns-
bevakningsväsendet skyldiga att utan ersätt-
ning delta i uppgifter inom sjöräddnings-
tjänsten, om det är motiverat med tanke på 
de uppgifter som ingår i deras verksamhets-
områden eller om det är behövligt med be-
aktande av hur allvarligt det kritiska läget är 
eller dess särskilda karaktär, och utförandet 
av uppgiften inte avsevärt äventyrar myn-
dighetens utförande av någon annan viktig 
lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheterna har
följande uppgifter inom sjöräddningstjäns-
ten:

1) Nödcentralsverket deltar, enligt vad 
som
avtalas separat, i alarmeringen av efterspa-
nings- och räddningsenheter och av personal
som deltar i uppgifter inom sjöräddnings-
tjänsten,

2) Trafiksäkerhetsverket ansvarar för far-
tygssäkerheten och utvecklandet av den och
ställer sakkunskapen inom sitt verksamhets-

4 §

Övriga myndigheter och aktörer som deltar 
i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institu-
tet, det lokala räddningsväsendet som avses 
i räddningslagen (379/2011), Transport- och 
kommunikationsverket, Trafikledsverket, po-
lisen, försvarsmakten, social- och hälso-
vårdsmyndigheterna, Tullen och miljömyn-
digheterna (övriga sjöräddningsmyndighet-
er) är utöver Gränsbevakningsväsendet 
skyldiga att utan ersättning delta i uppgifter 
inom sjöräddningstjänsten, om det är moti-
verat med tanke på de uppgifter som ingår i 
deras verksamhetsområden eller om det är 
behövligt med beaktande av hur allvarligt 
det kritiska läget är eller dess särskilda ka-
raktär, och utförandet av uppgiften inte av-
sevärt äventyrar myndighetens utförande av 
någon annan viktig lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheterna har 
följande uppgifter inom sjöräddningstjäns-
ten:

1) Nödcentralsverket deltar, enligt vad 
som avtalas separat, i alarmeringen av efter-
spanings- och räddningsenheter och av per-
sonal som deltar i uppgifter inom sjörädd-
ningstjänsten,

2) Transport- och kommunikationsverket
ansvarar för fartygssäkerheten och utveck-
landet av den samt ställer sakkunskapen 
inom sitt verksamhetsområde till Gränsbe-
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område till Gränsbevakningsväsendets för-
fogande,

3) Meteorologiska institutet ställer sak-
kunskapen inom sitt verksamhetsområde till
Gränsbevakningsväsendets förfogande och
tillhandahåller för Gränsbevakningsväsendet 
de väder- och havstjänster som sjörädd-
ningstjänsten behöver,

4) Trafikverket ansvarar för ordnandet av
den fartygstrafikservice som avses i lagen 
om fartygstrafikservice (623/2005), tillstäl-
ler Gränsbevakningsväsendet en uppdaterad
marin lägesbild över fartygstrafiken och
verkställer med hjälp av leverantören av far-
tygstrafikservice Gränsbevakningsväsendets 
beslut om fartygstrafiken samt deltar i efter-
spanings- och räddningsverksamheten ge-
nom att ställa personal och materiel till för-
fogande,

5) det lokala räddningsväsendet, polisen
och Tullen deltar i efterspanings- och rädd-
ningsverksamheten genom att ställa personal
och materiel till förfogande; det lokala rädd-
ningsväsendet deltar i den specialutbildade 
insatsstyrkan till sjöss om det regionala 
räddningsväsendet och Gränsbevakningsvä-
sendet särskilt har avtalat om detta,

6) försvarsmakten övervakar, i samband
med övervakningen av den territoriella in-
tegriteten, havsområdet för att upptäcka och
lokalisera olyckor och farliga situationer
samt deltar i efterspanings- och räddnings-
verksamheten genom att ställa sin särskilda
sakkunskap, personal och materiel till förfo-
gande,

7) social- och hälsovårdsmyndigheterna
svarar för organisering av akutvårdstjänsten
och för tillhandahållandet av telemedicinsk
rådgivning,

8) miljömyndigheterna svarar tillsammans
med andra myndigheter för organisering av
bekämpningen av fartygsoljeskador och far-
tygskemikalieolyckor i samband med sjöo-
lyckor, enligt vad som närmare bestäms i
lagstiftningen om bekämpning av oljeska-
dor, och ställer sakkunskapen inom sitt 
verksamhetsområde till Gränsbevakningsvä-
sendets förfogande.

En leverantör av flygtrafikledningstjänster 
enligt luftfartslagen och en leverantör av far-
tygstrafikservice ska till den del de har 
ändamålsenlig sakkunskap, personal och 

vakningsväsendets förfogande,
3) Meteorologiska institutet ställer sak-

kunskapen inom sitt verksamhetsområde till 
Gränsbevakningsväsendets förfogande och 
tillhandahåller för Gränsbevakningsväsendet 
de väder- och havstjänster som sjörädd-
ningstjänsten behöver,

4) Trafikledsverket ansvarar för transport-
nätet och utvecklingen av det samt ordnan-
det av den fartygstrafikservice som avses i 
lagen om fartygstrafikservice (623/2005), 
tillställer Gränsbevakningsväsendet en upp-
daterad marin lägesbild över fartygstrafiken 
och verkställer med hjälp av leverantören av 
fartygstrafikservice Gränsbevakningsväsen-
dets beslut om fartygstrafiken samt deltar i 
efterspanings- och räddningsverksamheten 
genom att ställa personal och materiel till 
förfogande,

5) det lokala räddningsväsendet, polisen 
och Tullen deltar i efterspanings- och rädd-
ningsverksamheten genom att ställa personal 
och materiel till förfogande; det lokala rädd-
ningsväsendet deltar i den specialutbildade 
insatsstyrkan till sjöss om det regionala 
räddningsväsendet och Gränsbevakningsvä-
sendet särskilt har avtalat om detta,

6) försvarsmakten övervakar, i samband 
med övervakningen av den territoriella in-
tegriteten, havsområdet för att upptäcka och 
lokalisera olyckor och kritiska lägen samt 
deltar i efterspanings- och räddningsverk-
samheten genom att ställa sin särskilda sak-
kunskap, personal och materiel till förfo-
gande,

7) social- och hälsovårdsmyndigheterna 
svarar för organisering av akutvårdstjänsten 
och för tillhandahållandet av telemedicinsk 
rådgivning,

8) miljömyndigheterna svarar tillsammans 
med andra myndigheter för organisering av 
bekämpningen av fartygsoljeskador och far-
tygskemikalieolyckor i samband med sjöo-
lyckor, enligt vad som närmare bestäms i 
lagstiftningen om bekämpning av oljeska-
dor, och ställer sakkunskapen inom sitt 
verksamhetsområde till Gränsbevakningsvä-
sendets förfogande.

En leverantör av flygtrafikledningstjänster 
enligt luftfartslagen (864/2014) samt en le-
verantör av fartygstrafikservice ska till den 
del de har ändamålsenlig sakkunskap, per-
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materiel inom sitt verksamhetsområde utan 
ersättning delta i utvecklandet av samarbetet 
inom sjöräddningstjänsten, i upprätthållan-
det av beredskapen inom sjöräddningstjäns-
ten samt i efterspanings- och räddningsverk-
samheten. Om det mer detaljerade innehållet 
i samarbetet kan avtalas närmare genom ett 
avtal mellan Gränsbevakningsväsendet och 
leverantören av flygtrafikledningstjänster 
samt leverantören av fartygstrafikservice.

Andra än ovan avsedda statliga myndig-
heter, bolag och inrättningar ställer utan er-
sättning på begäran sin sakkunskap, perso-
nal och materiel till Gränsbevakningsväsen-
dets och övriga sjöräddningsmyndigheters 
förfogande till den del det behövs för bered-
skapsplaneringen och i kritiska lägen.

sonal och materiel inom sitt verksamhets-
område utan ersättning delta i utvecklandet 
av samarbetet inom sjöräddningstjänsten, i 
upprätthållandet av beredskapen inom sjö-
räddningstjänsten samt i efterspanings- och 
räddningsverksamheten. Om det mer detal-
jerade innehållet i samarbetet kan avtalas 
närmare genom ett avtal mellan Gränsbe-
vakningsväsendet och leverantören av flyg-
trafikledningstjänster samt Gränsbevak-
ningsväsendet och leverantören av fartygs-
trafikservice.

Andra än ovan avsedda statliga myndig-
heter, bolag och inrättningar ställer utan er-
sättning på begäran sin sakkunskap, perso-
nal och materiel till Gränsbevakningsväsen-
dets och övriga sjöräddningsmyndigheters 
förfogande till den del det behövs för bered-
skapsplaneringen och i kritiska lägen.

14 §

Rätt att få uppgifter av myndigheter samt av 
leverantören av fartygstrafikservice och le-

verantören av flygtrafikledningstjänster

Gränsbevakningsväsendet har rätt att obe-
roende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt av övriga sjöräddningsmyndigheter få
uppgifter som behövs i planeringen av sjö-
räddningstjänsten och som gäller den 
nämnda myndighetens aktionsberedskap och 
placering samt beredskaps-, identifierings-
och kontaktuppgifter i fråga om personalen.
Gränsbevakningsväsendet har rätt att få 
motsvarande uppgifter av leverantören av 
fartygstrafikservice och leverantören av luft-
trafikledningstjänster samt att överlåta upp-
gifter till leverantören av fartygstrafikser-
vice
och leverantören av flygtrafikledningstjäns-
ter. 

Gränsbevakningsväsendet har rätt att obe-
roende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt få följande uppgifter som behövs för 
planeringen av sjöräddningstjänstens bered-
skap samt i kritiska lägen för att utföra upp-
gifter inom sjöräddningstjänsten:

1) uppgifter om fordon och deras ägare 
och
innehavare ur det trafik- och transportregis-
ter

14 §

Rätt att få uppgifter av myndigheter samt av 
leverantörer av fartygstrafikservice och 

flygtrafikledningstjänster

Gränsbevakningsväsendet har rätt att trots 
sekretessbestämmelserna avgiftsfritt av öv-
riga sjöräddningsmyndigheter få uppgifter 
som behövs i planeringen av sjöräddnings-
tjänsten och som gäller den nämnda myn-
dighetens aktionsberedskap och placering 
samt beredskaps-, identifierings- och kon-
taktuppgifter i fråga om personalen. Gräns-
bevakningsväsendet har rätt att få motsva-
rande uppgifter av leverantören av fartygs-
trafikservice och av leverantören av flygtra-
fikledningstjänster samt rätt att överlåta 
uppgifter till leverantören av fartygstrafik-
service och leverantören av flygtrafikled-
ningstjänster.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att trots 
sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få föl-
jande uppgifter som behövs för planeringen 
av sjöräddningstjänstens beredskap samt i 
kritiska lägen för att utföra uppgifter inom 
sjöräddningstjänsten:

1) uppgifter om fordon och deras ägare 
och innehavare ur det trafik- och transport-
register som förs av Transport- och kommu-
nikationsverket och ur det fordonsregister 

RP 61/2018 rd



1495

som Trafiksäkerhetsverket för och ur Ålands 
landskapsregerings fordonsregister,

2) uppgifter om nödmeddelanden och kri-
tiska lägen ur nödcentralsdatasystemet, in-
begripet polisens uppdragsregister, behöv-
liga uppgifter med tanke på en persons egen 
säkerhet eller säkerheten i arbetet samt be-
redskaps- och positionsuppgifter om de 
myndighetsenheter som är verksamma till 
havs,

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och
innehavare av luftfartyg ur det trafik- och
transportregister som förs av Trafiksäker-
hetsverket och ur registret över luftfartens 
automatiska nödradiosändare som förs av
Kommunikationsverket,

4) uppgifter om fartyg samt fartygs- och
godstrafik av de kommunala hamnverken,

5) uppgifter om fiskefartyg, fartygens 
ägare
och innehavare samt fartygens verksamhet 
av
fiskerimyndigheterna,

6) uppgifter om båtar samt båtarnas ägare
och innehavare ur det trafik- och transport-
register som Trafiksäkerhetsverket för och 
fritidsbåtsregistret vid registermyndigheten i 
landskapet Åland,

7) uppgifter om fartyg och deras ägare och
innehavare ur det trafik- och transportregis-
ter som Trafiksäkerhetsverket för och 
Ålands
landskapsregerings fartygsregister,

8) uppgifter om fartygstrafiken ur det far-
tygstrafikservicesystem som förvaltas av le-
verantören av fartygstrafikservice och upp-
gifter om luftfartygstrafiken av leverantören
av lufttrafikledningstjänster samt uppgifter
om övervakningen av havsområdet från för-
svarsmakten,

9) uppgifter om radioanläggningars läge 
av
Kommunikationsverket och uppgifter om 
radioanläggningar och deras ägare och inne-
havare ur registret över radiotillstånd,

10) uppgifter om fartygs- och godstrafiken
ur Tullens datasystem samt behövliga upp-

som förs av Ålands landskapsregering,
2) uppgifter om nödmeddelanden och kri-

tiska lägen ur nödcentralsdatasystemet, in-
begripet polisens uppdragsregister, behöv-
liga uppgifter med tanke på en persons egen 
säkerhet eller säkerheten i arbetet samt be-
redskaps- och positionsuppgifter om de 
myndighetsenheter som är verksamma till 
havs,

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och 
innehavare av luftfartyg ur det trafik- och 
transportregister som förs av Transport- och 
kommunikationsverket och ur registret över 
luftfartens automatiska nödradiosändare 
som förs av Transport- och kommunikat-
ionsverket,

4) uppgifter om fartyg samt fartygs- och 
godstrafik av de kommunala hamnverken,

5) uppgifter om fiskefartyg, fartygens 
ägare och innehavare samt fartygens verk-
samhet av fiskerimyndigheterna,

6) uppgifter om båtar samt båtarnas ägare 
och innehavare ur det trafik- och transport-
register som förs av Transport- och kommu-
nikationsverket och ur det fritidsbåtsregister 
som förs av registermyndigheten i landskap-
et Åland,

7) uppgifter om fartyg och deras ägare och 
innehavare ur det trafik- och transportregis-
ter som förs av Transport- och kommunikat-
ionsverket och ur det fartygsregister som 
förs av Statens ämbetsverk på Åland,

8) uppgifter om fartygstrafiken ur det far-
tygstrafikservicesystem som förvaltas av le-
verantören av fartygstrafikservice och upp-
gifter om luftfartygstrafiken av leverantören 
av flygtrafikledningstjänster samt uppgifter 
om övervakningen av havsområdet från för-
svarsmakten,

9) uppgifter om radioanläggningars läge 
av Transport- och kommunikationsverket
och uppgifter om radioanläggningar och de-
ras ägare och innehavare ur registret över 
radiotillstånd,

10) uppgifter om fartygs- och godstrafiken 
ur Tullens datasystem samt behövliga upp-
gifter med tanke på en persons egen säker-
het eller säkerheten i arbetet,

11) de uppgifter från Befolkningsregister-
centralen som avses i 13—17 § i lagen om 
befolkningsdatasystemet och Befolknings-
registercentralens certifikattjänster 
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gifter med tanke på en persons egen säker-
het eller säkerheten i arbetet,

11) de uppgifter från Befolkningsregister-
centralen som avses i 13—17 § i lagen om 
befolkningsdatasystemet och Befolknings-
registercentralens certifikattjänster 
(661/2009),

12) behövliga uppgifter ur polisens per-
sonregister med tanke på en persons egen 
säkerhet eller säkerheten i arbetet,
13) av Trafikverket en uppdaterad marin lä-
gesbild över fartygstrafiken

Uppgifter i Gränsbevakningsväsendets 
funktionella informationssystem, som avses 
i 3 § i lagen om behandling av personupp-
gifter vid gränsbevakningsväsendet 
(579/2005), kan i kritiska lägen vid behov 
användas för organisering av efterspanings-
och räddningsåtgärder.

(661/2009),
12) behövliga uppgifter ur polisens per-

sonregister med tanke på en persons egen 
säkerhet eller säkerheten i arbetet,

13) av Transport- och kommunikations-
verket en uppdaterad marin lägesbild över 
fartygstrafiken.

Uppgifter i Gränsbevakningsväsendets 
funktionella informationssystem, som avses 
i 3 § i lagen om behandling av personupp-
gifter vid gränsbevakningsväsendet 
(579/2005), kan i kritiska lägen vid behov 
användas för organisering av efterspanings-
och räddningsåtgärder.

24 §

Myndigheter som svarar för radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte inom sjöfarten

Utöver de uppgifter som anges i 3 § svarar 
Gränsbevakningsväsendet också för sjö-
räddningstjänstens radiokommunikation i 
kritiska lägen och för upprätthållandet av 
beredskapen för den. Trafikverket svarar för 
varningar och meddelanden som hänför sig 
till säkerheten inom sjöfarten och för nödra-
diotrafiken på Saimenområdet. Trafikverket 
ordnar det operativa upprätthållandet av sy-
stemet med varningar och meddelanden som 
hänför sig till sjösäkerheten och till nödradi-
otrafiken på Saimenområdet antigen själv 
eller upphandlar det hos en leverantör av 
fartygstrafikservice.

24 §

Myndigheter som svarar för radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte inom sjöfarten

Utöver de uppgifter som anges i 3 § svarar 
Gränsbevakningsväsendet också för sjö-
räddningstjänstens radiokommunikation i 
kritiska lägen och för upprätthållandet av 
beredskapen för den. Transport- och kom-
munikationsverket svarar för varningar och 
meddelanden som hänför sig till säkerheten 
inom sjöfarten och för nödradiotrafiken på 
Saimenområdet. Transport- och kommuni-
kationsverket ordnar det operativa upprätt-
hållandet av systemet med varningar och 
meddelanden som hänför sig till sjösäker-
heten och till nödradiotrafiken på Sai-
menområdet antigen själv eller upphandlar 
det hos en leverantör av fartygstrafikservice.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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62.

Lag 

om ändring av 12 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 12 a §, sådan den lyder i lag 

1179/2016, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

12 a §
Skatteförvaltningen och Tullen har rätt att 

för punktbeskattning av flygbensin och 
flygpetroleum och tillsynen över sådan 
punktbeskattning få behövlig information av 
Trafiksäkerhetsverket.

12 a §
Skatteförvaltningen och Tullen har rätt att 

för punktbeskattning av flygbensin och 
flygpetroleum och tillsynen över sådan 
punktbeskattning få behövlig information av
Transport- och kommunikationsverket.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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63.

Lag

om ändring av 4 och 98 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 4 och 98 § som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Tillsynsmyndighet

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
utövas av Säkerhets- och kemikalieverket. 

Tillsynsmyndighet när det gäller tryck-
bärande anordningar i fartyg är Trafiksäker-
hetsverket. Säkerhets- och kemikalieverket 
utövar dock tillsyn över att CE-märkningen 
på tryckbärande anordningar i fartyg över-
ensstämmer med kraven. 

Tillsynsmyndighet när det gäller militära 
tryckbärande anordningar och tryckbärande 
anordningar som är fast installerade i sär-
skilt skyddade objekt som är i försvarsmi-
nisteriets eller försvarsmaktens besittning är 
försvarsmakten.

4 §

Tillsynsmyndighet

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.

Tillsynsmyndighet när det gäller tryck-
bärande anordningar i fartyg är Transport-
och kommunikationsverket. Säkerhets- och 
kemikalieverket utövar dock tillsyn över att 
CE-märkningen på tryckbärande anordning-
ar i fartyg överensstämmer med kraven.

Tillsynsmyndighet när det gäller militära 
tryckbärande anordningar och tryckbärande 
anordningar som är fast installerade i sär-
skilt skyddade objekt som är i försvarsmi-
nisteriets eller försvarsmaktens besittning är 
försvarsmakten.

98 §

Besiktning av tryckbärande anordning

Tryckbärande anordningar i fartyg besik-
tas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett 
erkänt klassificeringssällskap eller ett av 
Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet 
med 44 § godkänt besiktningsorgan att ut-
föra besiktning, om besiktningsorganet har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga 
om tryckbärande anordningar i fartyg.

Ett godkänt klassificeringssällskap som 
auktoriserats av Trafiksäkerhetsverket för
register över tryckbärande anordningar i 
klassificerade fartyg. Klassificeringssäll-
skapet ansvarar för de registerrelaterade 

98 §

Besiktning av tryckbärande anordning

Tryckbärande anordningar i fartyg besik-
tas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett 
erkänt klassificeringssällskap eller ett av 
Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet 
med 44 § godkänt besiktningsorgan att ut-
föra besiktning, om besiktningsorganet har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga 
om tryckbärande anordningar i fartyg.

Ett godkänt klassificeringssällskap som 
auktoriserats av Transport- och kommuni-
kationsverket för register över tryckbärande 
anordningar i klassificerade fartyg. Klassifi-
ceringssällskapet ansvarar för de registerre-
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uppgifter som avses i 77 § 1 mom. Trafiksä-
kerhetsverket för också motsvarande register 
över tryckbärande anordningar i fartyg som 
inte har klassificerats. I registret över tryck-
bärande anordningar antecknas för ett han-
delsfartygs del de uppgifter som avses i 77 § 
2 mom. med undantag av namn på och per-
sonbeteckning för de driftsövervakare som 
avses i 4 punkten i det momentet.

laterade uppgifter som avses i 77 § 1 mom. 
Transport- och kommunikationsverket för 
också motsvarande register över tryck-
bärande anordningar i fartyg som inte har 
klassificerats. I registret över tryckbärande 
anordningar antecknas för ett handelsfartygs 
del de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. 
med undantag av namn på och personbe-
teckning för de driftsövervakare som avses i 
4 punkten i det momentet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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XX.

Lag

om ändring av räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räddningslagen (379/2011), 36 b, 46, 89 och 89 a §, sådana de lyder, 36 § delvis 

ändrad i lag ( / ), 36 b, 46 och 89 a § i lag ( / ) samt 89 § i lagarna ( / ) och ( / ), som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

36 b §

Åtgärder som gäller ett fartyg och dess last 

Om ett fartyg på finskt territorialvatten el-
ler inom Finlands ekonomiska zon sjunker, 
stöter på grund, blir part i en sammanstöt-
ning, springer läck, får maskinfel eller an-
nars råkar i en situation där risken för läck-
age av olja eller något annat skadligt ämne 
är uppenbar, kan Gränsbevakningsväsendet 
bestämma att det ska vidtas sådana rädd-
ningsåtgärder eller andra åtgärder för farty-
get eller dess last som det anser nödvändiga 
för att förebygga eller begränsa förorening-
en av vattnet. Innan åtgärder vidtas ska 
Gränsbevakningsväsendet diskutera läget 
med Trafiksäkerhetsverket samt höra den 
behöriga miljömyndigheten, om inte situat-
ionens brådskande natur kräver något annat. 
Gränsbevakningsväsendet ska dessutom 
diskutera med fartygets ägare, med det 
bärgningsbolag som mottagit bärgningsupp-
draget och med representanter för försäk-
ringsgivarna, om det kan ske utan onödigt 
dröjsmål.  

Vad som i 1 mom. föreskrivs om Gräns-
bevakningsväsendets rättigheter och skyl-
digheter tillämpas även på räddningsledaren, 
om en i 1 mom. avsedd incident som gäller 
fartyg inträffar på ett finskt insjöområde. 

Befälhavaren på det fartyg som orsakat 
vattenföroreningen eller risken för den är 
skyldig att för förhindrande av de skadliga 
konsekvenserna lämna myndigheterna all 

36 b §

Åtgärder som gäller ett fartyg och dess last

Om ett fartyg på finskt territorialvatten el-
ler inom Finlands ekonomiska zon sjunker, 
stöter på grund, blir part i en sammanstöt-
ning, springer läck, får maskinfel eller an-
nars råkar i en situation där risken för läck-
age av olja eller något annat skadligt ämne 
är uppenbar, kan Gränsbevakningsväsendet 
bestämma att det ska vidtas sådana rädd-
ningsåtgärder eller andra åtgärder för farty-
get eller dess last som det anser nödvändiga 
för att förebygga eller begränsa förorening-
en av vattnet. Innan åtgärder vidtas ska 
Gränsbevakningsväsendet diskutera läget 
med Transport- och kommunikationsverket 
samt höra den behöriga miljömyndigheten, 
om inte situationens brådskande natur krä-
ver något annat. Gränsbevakningsväsendet 
ska dessutom diskutera med fartygets ägare, 
med det bärgningsbolag som mottagit bärg-
ningsuppdraget och med representanter för 
försäkringsgivarna, om det kan ske utan 
onödigt dröjsmål.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om Gräns-
bevakningsväsendets rättigheter och skyl-
digheter tillämpas även på räddningsledaren, 
om en i 1 mom. avsedd incident som gäller 
fartyg inträffar på ett finskt insjöområde.

Befälhavaren på det fartyg som orsakat 
vattenföroreningen eller risken för den är 
skyldig att för förhindrande av de skadliga 
konsekvenserna lämna myndigheterna all 
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assistans som kan krävas med hänsyn till 
omständigheterna.

assistans som kan krävas med hänsyn till 
omständigheterna.

46 §

Samarbete inom räddningsverksamheten

Statliga myndigheter, landskapsmyndighet-
er och kommunala myndigheter samt deras
inrättningar och affärsverk är skyldiga att 
under räddningsverkets ledning delta i plane-
ringen av räddningsverksamheten på det sätt 
som föreskrivs i 47 § och att vid olyckor och 
tillbud handla så att räddningsverksamheten 
kan skötas effektivt.

I det syfte som föreskrivs i 1 mom. ska
1) nödcentralerna ta emot nödmeddelanden

och förmedla meddelandena till behöriga en-
heter samt vara sambandscentral för rädd-
ningsväsendet på det sätt som föreskrivs i la-
gen om nödcentralsverksamhet (692/2010),

2) Försvarsmakten delta i räddningsverk-
samheten genom att ställa materiel, personal
och experttjänster som behövs för räddnings-
verksamheten till förfogande på det sätt som
föreskrivs i lagen om försvarsmakten 
(551/2007),

3) Gränsbevakningsväsendet, utöver det 
som i övrigt föreskrivs i denna lag, delta i
räddningsverksamheten genom att ställa ma-
teriel, personer och experttjänster till förfo-
gande på det sätt som föreskrivs i gränsbe-
vakningslagen (578/2005),

4) polisen svara för letandet efter försvunna
på land och insjöområden, avspärrande av 
farliga områden och andra uppgifter som 
hänför sig till upprätthållande av ordning och 
säkerhet på olycksplatser,

5) social- och hälsovårdsmyndigheterna
och inrättningarna inom förvaltningsområdet 
i fråga ordna prehospital akutsjukvård och
svara för psykosocialt stöd samt underhåll 
och inkvartering av dem som råkat i nöd på 
grund av en olycka i enlighet med den arbets-
fördelning som fastställts i författningarna 
om dem,

6) myndigheterna med ansvar för ordnan-
det
av miljö- och hälsoskydd och inrättningarna
inom förvaltningsområdet i fråga utföra upp-
gifter som gäller hälsoskydd för individen 

46 §

Samarbete inom räddningsverksamheten

Statliga myndigheter, landskapsmyndighet-
er och kommunala myndigheter samt deras 
inrättningar och affärsverk är skyldiga att 
under räddningsverkets ledning delta i plane-
ringen av räddningsverksamheten på det sätt 
som föreskrivs i 47 § och att vid olyckor och 
tillbud handla så att räddningsverksamheten 
kan skötas effektivt.

I det syfte som föreskrivs i 1 mom. ska
1) nödcentralerna ta emot nödmeddelanden 

och förmedla meddelandena till behöriga en-
heter samt vara sambandscentral för rädd-
ningsväsendet på det sätt som föreskrivs i la-
gen om nödcentralsverksamhet (692/2010),

2) Försvarsmakten delta i räddningsverk-
samheten genom att ställa materiel, personal 
och experttjänster som behövs för räddnings-
verksamheten till förfogande på det sätt som 
föreskrivs i lagen om försvarsmakten 
(551/2007),

3) Gränsbevakningsväsendet, utöver det 
som i övrigt föreskrivs i denna lag, delta i 
räddningsverksamheten genom att ställa ma-
teriel, personer och experttjänster till förfo-
gande på det sätt som föreskrivs i gränsbe-
vakningslagen (578/2005),

4) polisen svara för letandet efter försvunna 
på land och insjöområden, avspärrande av 
farliga områden och andra uppgifter som 
hänför sig till upprätthållande av ordning och 
säkerhet på olycksplatser,

5) social- och hälsovårdsmyndigheterna 
och inrättningarna inom förvaltningsområdet 
i fråga ordna prehospital akutsjukvård och 
svara för psykosocialt stöd samt underhåll 
och inkvartering av dem som råkat i nöd på 
grund av en olycka i enlighet med den arbets-
fördelning som fastställts i författningarna 
om dem,

6) myndigheterna med ansvar för ordnan-
det av miljö- och hälsoskydd och inrättning-
arna inom förvaltningsområdet i fråga utföra 
uppgifter som gäller hälsoskydd för individen 
och dennes livsmiljö i enlighet med den ar-
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och dennes livsmiljö i enlighet med den ar-
betsfördelning som fastställts i författningar-
na om dem,

7) miljömyndigheterna, jord- och skogs-
bruksmyndigheterna och vattenhushåll-
ningsmyndigheterna samt inrättningarna 
inom förvaltningsområdena i fråga sörja för 
miljöskyddet, hanteringen av översvämnings-
risker och dammsäkerheten i enlighet med 
den arbetsfördelning som fastställts i författ-
ningarna om dem,

8) de myndigheter som ansvarar för trafik 
och kommunikationsfrågor och inrättningar-
na inom förvaltningsområdet i fråga svara för

a) förmedlingen av varningsmeddelanden
från myndigheterna till befolkningen via de

elektroniska massmedierna,
b) röjning av trafikleder,
c) samarbetsfrågorna gällande användning-

en av trafikleder vid utrymning,
d) anordnande av luftfartens efterspanings-

och räddningstjänst på det sätt som föreskrivs
i 121 § i luftfartslagen,
9) Strålsäkerhetscentralen övervaka säker-

heten vid användning av kärnenergi och 
strålning, säkerhets- och beredskapsarrange-
mangen och strålningsläget, upprätthålla den
beredskap som dess uppgifter förutsätter med
tanke på strålningssituationer som avviker
från det normala, anmäla, varna för och rap-
portera om avvikande strålningssituationer,
bedöma strålningsincidenters betydelse för 
säkerheten och ge rekommendationer om 
skyddsåtgärder,

10) Meteorologiska institutet förse de be-
rörda myndigheterna med sådana väderrap-
porter, varningar, observationer och progno-
ser och sådana bedömningar om driftning 
förhavsområdena och av hur radioaktiva och 
andra farliga ämnen rör sig i atmosfären som
behövs inom räddningsverksamheten och
planeringen av den,

11) civiltjänstcentralen delta i räddnings-
verksamheten och befolkningsskyddet enligt
vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om
deltagandet,

12) ämbetsverk, inrättningar och affärsverk
som ansvarar för statens olika verksamhets-
områden och de ämbetsverk, inrättningar och
affärsverk som ansvarar för landskapets samt
kommunens och samkommuners olika verk-
samhetsområden förbereda sig för och delta i

betsfördelning som fastställts i författningar-
na om dem,

7) miljömyndigheterna, jord- och skogs-
bruksmyndigheterna och vattenhushåll-
ningsmyndigheterna samt inrättningarna 
inom förvaltningsområdena i fråga sörja för 
miljöskyddet, hanteringen av översvämnings-
risker och dammsäkerheten i enlighet med 
den arbetsfördelning som fastställts i författ-
ningarna om dem,

8) de myndigheter som ansvarar för trafik-
och kommunikationsfrågor och inrättningar-
na inom förvaltningsområdet i fråga svara för

a) förmedlingen av varningsmeddelanden 
från myndigheterna till befolkningen via de 
elektroniska massmedierna,

b) röjning av trafikleder,
c) samarbetsfrågorna gällande användning-

en av trafikleder vid utrymning,
d) anordnande av luftfartens efterspanings-

och räddningstjänst på det sätt som föreskrivs 
i 121 § i luftfartslagen,

9) Strålsäkerhetscentralen övervaka säker-
heten vid användning av kärnenergi och 
strålning, säkerhets- och beredskapsarrange-
mangen och strålningsläget, upprätthålla den 
beredskap som dess uppgifter förutsätter med 
tanke på strålningssituationer som avviker 
från det normala, anmäla, varna för och rap-
portera om avvikande strålningssituationer, 
bedöma strålningsincidenters betydelse för 
säkerheten och ge rekommendationer om 
skyddsåtgärder,

10) Meteorologiska institutet förse de be-
rörda myndigheterna med sådana väderrap-
porter, varningar, observationer och progno-
ser och sådana bedömningar om driftning för 
havsområdena och av hur radioaktiva och 
andra farliga ämnen rör sig i atmosfären som 
behövs inom räddningsverksamheten och 
planeringen av den,

11) civiltjänstcentralen delta i räddnings-
verksamheten och befolkningsskyddet enligt 
vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om 
deltagandet,

12) ämbetsverk, inrättningar och affärsverk 
som ansvarar för statens olika verksamhets-
områden och de ämbetsverk, inrättningar och 
affärsverk som ansvarar för landskapets samt 
kommunens och samkommuners olika verk-
samhetsområden förbereda sig för och delta i 
räddningsverksamheten i enlighet med sina 
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räddningsverksamheten i enlighet med sina
uppgiftsområden, sin inbördes uppgiftsför-
delning och lagstiftningen om dem,

13) Finlands miljöcentral, Trafiksäkerhets-
verket och Försvarsmakten delta i bekämp-
ningen av fartygsoljeskador och fartygske-
mikalieolyckor så som närmare föreskrivs i 
denna eller någon annan lag.

Närmare bestämmelser om myndigheters,
inrättningars och affärsverks samarbete inom
räddningsverksamheten får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

uppgiftsområden, sin inbördes uppgiftsför-
delning och lagstiftningen om dem,

13) Finlands miljöcentral, Transport- och 
kommunikationsverket och Försvarsmakten 
delta i bekämpning av fartygsoljeskador och 
fartygskemikalieolyckor så som närmare fö-
reskrivs i denna eller någon annan lag.

Närmare bestämmelser om myndigheters, 
inrättningars och affärsverks samarbete inom 
räddningsverksamheten får utfärdas genom 
förordning av statsrådet.

89 § 

Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet 
och tillsynsuppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna har
räddningsmyndigheten för att kunna utföra
sina uppgifter enligt denna lag rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som behövs vid plane-
ringen och fullgörandet av räddningsverk-
samheten och vid skötseln av för räddnings-
väsendet föreskrivna tillsynsuppgifter.

I detta syfte har räddningsmyndigheten, 
både för att sköta tillsynsuppgifter och för att
planera och fullgöra räddningsverksamheten,
rätt att

1) få uppgifter om geografiska datamäng-
der
som avses i lagen om en infrastruktur för 
geografisk information (421/2009),

2) få uppgifter enligt följande bestämmel-
ser
i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009):

a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1
punkten,

b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2
punkten,

c) hemkommun och bostad där, tillfällig
bostad samt sådana uppgifter om en fastighet,
byggnad och lägenhet som specificerar per-
sonens hemkommun och bostad där enligt 13 
§ 1 mom. 3 punkten,

d) av en person uppgett modersmål och
kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,

e) av en person lämnad uppgift om posta-
dress och andra kontaktuppgifter samt yrke

89 § 

Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet 
och tillsynsuppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna har 
räddningsmyndigheten för att kunna utföra 
sina uppgifter enligt denna lag rätt att avgifts-
fritt få de uppgifter som behövs vid plane-
ringen och fullgörandet av räddningsverk-
samheten och skötseln av för räddningsvä-
sendet föreskrivna tillsynsuppgifter.

I detta syfte har räddningsmyndigheten, 
både för att sköta tillsynsuppgifter och för att 
planera och fullgöra räddningsverksamheten, 
rätt att

1) få uppgifter om geografiska datamäng-
der som avses i lagen om en infrastruktur för 
geografisk information (421/2009),

2) få uppgifter enligt följande bestämmel-
ser i lagen om befolkningsdatasystemet och 
Befolkningsregistercentralens certifikattjäns-
ter (661/2009):

a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1 
punkten,

b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2 
punkten,

c) hemkommun och bostad där, tillfällig 
bostad samt sådana uppgifter om en fastighet, 
byggnad och lägenhet som specificerar per-
sonens hemkommun och bostad där enligt 13 
§ 1 mom. 3 punkten,

d) av en person uppgett modersmål och 
kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,

e) av en person lämnad uppgift om posta-
dress och andra kontaktuppgifter samt yrke 
enligt 13 § 1 mom. 22 punkten,

f) uppgifter enligt 14 §,
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enligt 13 § 1 mom. 22 punkten,
f) uppgifter enligt 14 §,
g) uppgifter enligt 15 §,
h) beskrivningar av en lägenhet eller lokal
och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2
punkten,
i) besittningsrätten till och användningen

av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3
punkten,

3) få uppgifter om tillsynsobjekt ur Säker-
hets- och kemikalieverkets register över till-
synsobjekt,

4) från polisen få uppgifter om anmälning-
ar som gäller anordnandet av offentliga till-
ställningar enligt 14 § i lagen om samman-
komster (530/1999),

5) från sjukvårdsdistrikten få uppgifter om
koordinaterna och uppgiftskoderna för första
insatsen och prehospital akutsjukvård, speci-
ficerade så att enskilda fysiska personer inte

kan identifieras med hjälp av uppgifterna,
6) få sådana identifikationsuppgifter i före-

tags- och organisationsdatasystemet som av-
ses i 4 § 1 mom. i företags- och organisat-
ionsdatalagen (244/2001),

7) från Lantmäteriverket få uppgifter om
fastighetsägare och deras kontaktinformation
samt om fastigheters läge och specifikations-
uppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt 3 §
i lagen om ett fastighetsdatasystem och an-
slutande informationstjänster (453/2002),

8) från kommunens eller landskapets bygg-
nadstillsynsmyndigheter få uppgifter om 
bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och
bygglagen och åtgärdstillstånd enligt 126 § i
den lagen samt om ansökningar om sådana 
lov och tillstånd enligt 131 § i den lagen, på 
det sätt som överenskommits med byggnads-
tillsynsmyndigheten,

9) få sådana i 17 § 1 mom. i lagen om nöd-
centralsverksamhet avsedda arbetarskydds-
uppgifter ur nödcentralsdatasystemet som 
behövs för räddningsmyndighetens säkerhet 
eller arbetarskyddet,

10) få uppgifter som avses i 90 § 3 mom.,
Räddningsmyndigheten har utöver vad som

föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av 
tillsynsuppgifter få

1) uppgifter enligt följande bestämmelser i
lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster:

a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,

g) uppgifter enligt 15 §,
h) beskrivningar av en lägenhet eller lokal 

och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2 
punkten,

i) besittningsrätten till och användningen 
av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3 
punkten,

3) få uppgifter om tillsynsobjekt ur Säker-
hets- och kemikalieverkets register över till-
synsobjekt,

4) från polisen få uppgifter om anmälning-
ar som gäller anordnandet av offentliga till-
ställningar enligt 14 § i lagen om samman-
komster (530/1999),

5) från sjukvårdsdistrikten få uppgifter om 
koordinaterna och uppgiftskoderna för första 
insatsen och prehospital akutsjukvård, speci-
ficerade så att enskilda fysiska personer inte 
kan identifieras med hjälp av uppgifterna,

6) få sådana identifikationsuppgifter i före-
tags- och organisationsdatasystemet som av-
ses i 4 § 1 mom. i företags- och organisat-
ionsdatalagen (244/2001),

7) från Lantmäteriverket få uppgifter om 
fastighetsägare och deras kontaktinformation 
samt om fastigheters läge och specifikations-
uppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt 3 § 
i lagen om ett fastighetsdatasystem och an-
slutande informationstjänster (453/2002),

8) från kommunens eller landskapets bygg-
nadstillsynsmyndighet få uppgifter om bygg-
lov enligt 125 § i markanvändnings- och 
bygglagen och åtgärdstillstånd enligt 126 § i 
den lagen samt om ansökningar om sådana 
lov och tillstånd enligt 131 § i den lagen, på 
det sätt som överenskommits tillsammans 
med byggnadstillsynsmyndigheten,

9) få sådana arbetarskyddsuppgifter i 17 § 
1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet 
avsedda arbetarskyddsuppgifter ur nödcen-
tralsdatasystemet som behövs för räddnings-
myndighetens säkerhet eller arbetarskyddet,

10) få uppgifter som avses i 90 § 3 mom.
Räddningsmyndigheten har utöver vad som 

föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av 
tillsynsuppgifter få

1) uppgifter enligt följande bestämmelser i 
lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster:

a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,
b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14 

punkten,
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b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14
punkten,

2) uppgifter av andra myndigheter om sär-
skilda riskobjekt med tanke på förebyggandet
av olyckor i det syfte som föreskrivs i 42 § 1
mom. i denna lag, specificerade så att en-
skilda
fysiska personer inte kan identifieras
med hjälp av uppgifterna.

Räddningsmyndigheten har utöver vad som 
föreskrivs i 2 mom. rätt att för planeringen
och fullgörandet av räddningsverksamheten

1) från Trafiksäkerhetsverket få sådana 
uppgifter ur det trafik- och transportregister 
som avses i V avd. i lagen om transportser-
vice (320/2017) som är nödvändiga för att 
räddningsmyndigheten ska kunna sköta sina 
lagstadgade uppgifter,

2) från teleföretag få uppgifter som behövs
för lagstadgade uppgifter som avser upprätt-
hållande av räddningsverksamheten i enlig-
het
med 323 § i informationssamhällsbalken
(917/2014).

Rätten att få de uppgifter som avses ovan i
denna paragraf gäller också uppgifter som
lämnas genom teknisk anslutning eller annars
i elektronisk form. 

Bestämmelserna i 1—4 mom. gäller inte i 
83 § avsedda platser som ska hemlighållas. 
Försvarsmakten ska dock lämna landskapets
räddningsmyndighet och nödcentralen sådana
uppgifter om platsen för ett räddningsupp-
drag
som krävs för att räddningsuppdraget ska 
kunna utföras säkert och på tillbörligt sätt.

2) uppgifter av andra myndigheter om sär-
skilda riskobjekt med tanke på förebyggandet 
av olyckor i det syfte som föreskrivs i 42 § 1 
mom. i denna lag, specificerade så att en-
skilda fysiska personer inte kan identifieras 
med hjälp av uppgifterna.

Räddningsmyndigheten har utöver vad som 
föreskrivs i 2 mom. rätt att för planeringen 
och fullgörandet av räddningsverksamheten 

1) från Transport- och kommunikationsver-
ket få sådana uppgifter ur det trafik- och 
transportregister som avses i V avd. i lagen 
om transportservice (320/2017) som är nöd-
vändiga för att räddningsmyndigheten ska
kunna sköta sina lagstadgade uppgifter,

2) från teleföretag få uppgifter som behövs 
för lagstadgade uppgifter som avser upprätt-
hållande av räddningsverksamheten i enlig-
het med 323 § i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation (917/2014).

Rätten att få de uppgifter som avses ovan i 
denna paragraf gäller också uppgifter som 
lämnas genom teknisk anslutning eller annars 
i elektronisk form. 

Bestämmelserna i 1—4 mom. gäller inte i 
83 § avsedda platser som ska hemlighållas. 
Försvarsmakten ska dock lämna landskapets 
räddningsmyndighet och nödcentralen sådana 
uppgifter om platsen för ett räddningsupp-
drag som krävs för att räddningsuppdraget 
ska kunna utföras säkert och på tillbörligt 
sätt.

89 a §

Rätt för den myndighet som leder räddnings-
verksamheten vid oljeskador och fartygske-

mikalieolyckor att få uppgifter

Den myndighet som leder räddningsverk-
samheten vid oljeskador och fartygskemika-
lieolyckor har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att avgiftsfritt av de myndigheter som 
deltar i eller ger handräckning för räddnings-
verksamheten få uppgifter som behövs för 
planeringen av räddningsverksamheten och 
som gäller dessa myndigheters aktionsbered-

89 a § 

Rätt för den myndighet som leder räddnings-
verksamheten vid oljeskador och fartygske-

mikalieolyckor att få uppgifter

Den myndighet som leder räddningsverk-
samheten vid oljeskador och fartygskemika-
lieolyckor har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att avgiftsfritt av de myndigheter som 
deltar i eller ger handräckning för räddnings-
verksamheten få uppgifter som behövs för 
planeringen av räddningsverksamheten och 
som gäller dessa myndigheters aktionsbered-
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skap och beredskaps-, identifierings och kon-
taktuppgifter för personalen samt sådana 
uppgifter om de register som avses i91—94 § 
i räddningslagen som är nödvändiga för pla-
neringen av räddningsverksamheten.

I farliga situationer har den myndighet som
leder räddningsverksamheten vid oljeskador 
och fartygskemikalieolyckor trots sekretess-
bestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgif-
ter som behövs för bekämpningen av olje-
skador och fartygskemikalieolyckor enligt 
följande:

1) uppgifter om nödmeddelanden om ska-
dan eller olyckan och uppgifter om farliga si-
tuationer ur nödcentralsdatasystemet,

2) uppgifter om fartyg samt fartygs- och
godstrafik ur hamnverkets datasystem,

3) uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare
och innehavare samt fartygens verksamhet av 
fiskerimyndigheterna,

4) uppgifter om båtar samt deras ägare och 
innehavare ur det trafik- och transportregister 
som Trafiksäkerhetsverket för och det fritids-
båtsregister som registermyndigheten i land-
skapet Åland för,

5) uppgifter om fartyg och deras ägare och 
innehavare ur det trafik- och transportregister 
som Trafiksäkerhetsverket för och det far-
tygsregister som Statens ämbetsverk på 
Åland för,

6) uppgifter om fartygstrafiken ur det far-
tygstrafikservicesystem som förvaltas av le-
verantören av fartygstrafikservice och upp-
gifter om övervakningen av havsområdet av 
Försvarsmakten,

7) uppgifter om fartygs- och godstrafiken 
ur Tullens informationssystem,

8) uppgifter om nödmeddelanden och far-
liga situationer ur Gränsbevakningsväsendets 
sjöräddningsregister, och

9) uppgifter om ägare och innehavare av 
fastigheter samt uppgifter om fastighetsin-
delningen ur Lantmäteriverkets fastighetsda-
tasystem.

I farliga situationer har den myndighet som
leder räddningsverksamheten vid oljeskador
på land trots sekretessbestämmelserna rätt att 
avgiftsfritt få uppgifter som behövs för be-
kämpningen av oljeskador enligt följande:

1) uppgifter om fartygs- och godstrafiken
ur Tullens informationssystem,

skap och beredskaps-, identifierings- och 
kontaktuppgifter för personalen samt sådana 
uppgifter om de register som avses i 91–94 § 
i räddningslagen som är nödvändiga för pla-
neringen av räddningsverksamheten.

I farliga situationer har den myndighet som 
leder räddningsverksamheten vid oljeskador 
och fartygskemikalieolyckor trots sekretess-
bestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgif-
ter som behövs för bekämpningen av olje-
skador och fartygskemikalieolyckor enligt 
följande:

1) uppgifter om nödmeddelanden om ska-
dan eller olyckan och uppgifter om farliga si-
tuationer ur nödcentralsdatasystemet,

2) uppgifter om fartyg samt fartygs- och 
godstrafik ur hamnverkens datasystem,

3) uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare 
och innehavare samt fartygens verksamhet av 
fiskerimyndigheterna,

4) uppgifter om båtar samt deras ägare och 
innehavare ur det trafik- och transportregister 
som Transport- och kommunikationsverket 
för och det fritidsbåtsregister som register-
myndigheten i landskapet Åland för,

5) uppgifter om fartyg och deras ägare och 
innehavare ur det trafik- och transportregister 
som Transport- och kommunikationsverket 
för och det fartygsregister som Statens äm-
betsverk på Åland för,

6) uppgifter om fartygstrafiken ur det far-
tygstrafikservicesystem som förvaltas av le-
verantören av fartygstrafikservice och upp-
gifter om övervakningen av havsområdet av 
Försvarsmakten,

7) uppgifter om fartygs- och godstrafiken 
ur Tullens datasystem,

8) uppgifter om nödmeddelanden och far-
liga situationer ur Gränsbevakningsväsendets 
sjöräddningsregister, och

9) uppgifter om ägare och innehavare av 
fastigheter samt uppgifter om fastighetsin-
delningen ur Lantmäteriverkets fastighetsda-
tasystem.

I farliga situationer har den myndighet som 
leder räddningsverksamheten vid oljeskador 
på land trots sekretessbestämmelserna rätt att 
avgiftsfritt få uppgifter som behövs för be-
kämpningen av oljeskador enligt följande:

1) uppgifter om fartygs- och godstrafiken 
ur Tullens informationssystem,

2) uppgifter om arten av företagens verk-
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2) uppgifter om arten av företagens verk-
samhet och mängderna farliga kemikalier och 
explosiva varor ur det register som avses i 
130 § i lagen om säkerhet vid hantering av 
farliga kemikalier och explosiva varor och 
som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

3) uppgifter om ägare och innehavare av 
fastigheter samt uppgifter om fastighetsin-
delningen ur Lantmäteriverkets fastighetsda-
tasystem. 

Uppgifterna får också lämnas ut med hjälp 
av en teknisk anslutning eller annars elektro-
niskt. 

samhet och mängderna farliga kemikalier och 
explosiva varor ur det register som avses i 
130 § i lagen om säkerhet vid hantering av 
farliga kemikalier och explosiva varor och 
som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

3) uppgifter om ägare och innehavare av 
fastigheter samt uppgifter om fastighetsin-
delningen ur Lantmäteriverkets fastighetsda-
tasystem.

Uppgifterna får också lämnas ut med hjälp 
av en teknisk anslutning eller annars elektro-
niskt.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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65.

Lag

om ändring av 5 kap. 25 och 62 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 25 och 62 §, av dem 62 § sådan den lyder i lag 

931/2015, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

5 kap

Hemliga metoder för inhämtande av in-
formation

5 kap

Hemliga metoder för inhämtande av in-
formation

25 §

Inhämtande av identifieringsuppgifter för te-
leadresser eller teleterminalutrustning

För att förhindra brott får polisen med en 
teknisk anordning inhämta identifierings-
uppgifter för teleadresser eller teleterminal-
utrustning, när det är fråga om brott för vil-
ket det föreskrivna strängaste straffet är 
fängelse i minst ett år.

För inhämtande av de uppgifter som avses 
i 1 mom. får polisen bara använda sådana 
tekniska anordningar som endast kan an-
vändas för identifiering av teleadresser och 
teleterminalutrustningar. Kommunikations-
verket ska kontrollera att de tekniska anord-
ningarna uppfyller kraven enligt detta mo-
ment och att de inte på grund av sina egen-
skaper orsakar skadliga störningar i ett all-
mänt kommunikationsnäts anordningar eller 
tjänster.

Beslut om inhämtande av identifierings-
uppgifter för teleadresser och teleterminalut-
rustning fattas av en anhållningsberättigad 
polisman.

25 §

Inhämtande av identifieringsuppgifter för te-
leadresser eller teleterminalutrustning

För att förhindra brott får polisen med en 
teknisk anordning inhämta identifierings-
uppgifter för teleadresser eller teleterminal-
utrustning, när det är fråga om brott för vil-
ket det föreskrivna strängaste straffet är 
fängelse i minst ett år.

För inhämtande av de uppgifter som avses 
i 1 mom. får polisen bara använda sådana 
tekniska anordningar som endast kan an-
vändas för identifiering av teleadresser och 
teleterminalutrustningar. Transport- och 
kommunikationsverket ska kontrollera att de 
tekniska anordningarna uppfyller kraven en-
ligt detta moment och att de inte på grund av 
sina egenskaper orsakar skadliga störningar 
i ett allmänt kommunikationsnäts anord-
ningar eller tjänster.

Beslut om inhämtande av identifierings-
uppgifter för teleadresser och teleterminalut-
rustning fattas av en anhållningsberättigad 
polisman.
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62 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för direkta kostnader som or-
sakats av att företaget i enlighet med detta 
kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat 
uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i in-
formationssamhällsbalken (917/2014). Be-
slut om betalning av ersättning fattas av den 
enhet vid polismyndigheten som utfört åt-
gärden i fråga.

Omprövning av beslutet får begäras på det 
sätt som anges i förvaltningslagen 
(434/2003). Det beslut som meddelas med 
anledning av begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Över för-
valtningsdomstolens beslut får besvär anfö-
ras endast om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolen ska ge Kommuni-
kationsverket tillfälle att bli hört.

62 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av 
statens medel för direkta kostnader som or-
sakats av att företaget i enlighet med detta 
kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat 
uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014). Beslut om betalning av ersätt-
ning fattas av den enhet vid polismyndighet-
en som utfört åtgärden i fråga.

Omprövning av beslutet får begäras på det 
sätt som anges i förvaltningslagen 
(434/2003). Det beslut som meddelas med 
anledning av begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lag om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Över 
förvaltningsdomstolens beslut får besvär an-
föras endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolen ska ge Transport-
och kommunikationsverket tillfälle att bli 
hört.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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66.

Lag 

om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 11, 13—15, 18, 23, 23 a, 25, 26 och 29—32 §,

av dem 11, 14, 15 och 29 § sådana de lyder delvis ändrad i lag 1326/2009, 13, 30 och 31 § så-
dana de lyder i lag 1326/2009, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1326/2009 och ( / 
), 19 och 23 a § sådana de lyder i lagar 940/2015 och ( / ), 22, 23 § sådana de lyder i lag 
940/2015, 25 § sådan den lyder i lag 45/2018, 26 § sådan den lyder i lag 386/2014 samt 32 § 
sådan den lyder i lag 727/2017, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

11 §

Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk 
ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 
9 § 1 mom. 6 eller 7 punkten kan bränsleav-
gift betalas på förhand innan en sådan trans-
port inleds som förutsätter användning av 
accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens 
belopp är 5 euro per dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand ska 
betalas in på Trafiksäkerhetsverkets bank-
konto. I samband med betalningen ska upp-
ges fordonets registreringstecken samt den 
tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto 
över betald bränsleavgift ska medföras i for-
donet under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand 
tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand be-
traktas som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan 
om att användning av bränsleavgiftsgrun-
dande bränsle inleds.

11 §

Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk 
ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 
9 § 1 mom. 6 eller 7 punkten kan bränsleav-
gift betalas på förhand innan en sådan trans-
port inleds som förutsätter användning av 
accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens 
belopp är 5 euro per dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand ska 
betalas in på Transport- och kommunikat-
ionsverkets bankkonto. I samband med be-
talningen ska uppges fordonets registre-
ringstecken samt den tid för vilken dagsav-
giften betalas. Kvitto över betald bränsleav-
gift ska medföras i fordonet under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand 
tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand be-
traktas som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan 
om att användning av bränsleavgiftsgrun-
dande bränsle inleds.

13 §

Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska 
uppbäras får inte föras ut ur landet förrän 
bränsleavgiften är betald. Trafiksäkerhets-
verket eller Statens ämbetsverk på Åland 

13 §

Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska tas 
ut får inte föras ut ur landet förrän bränsle-
avgiften är betald. Transport- och kommuni-
kationsverket eller Statens ämbetsverk på 
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kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur lan-
det, om godtagbar säkerhet har uppställts för 
betalningen av bränsleavgiften.

Åland kan dock tillåta att ett fordon förs ut 
ur landet, om godtagbar säkerhet har upp-
ställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 §

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 da-
gar från betalningsföreläggandet. Om bräns-
leavgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas 
förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige 
enligt grunderna i lagen om skattetillägg och 
förseningsränta.

Bränsleavgiften skall betalas till en pen-
ninginrättning eller till ett verksamhetsställe 
som tar emot betalningar, enligt vad som fö-
reskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med 
stöd av den. I samband med betalningen av 
bränsleavgiften skall inbetalningskortets re-
ferensnummer anges.

Trafiksäkerhetsverket kan sända den av-
giftsskyldige en betalningspåminnelse om 
bränsleavgift som har förfallit till betalning. 
Betalningspåminnelse sänds dock inte, om 
det finns särskilda skäl för att avstå från att 
sända den. 

14 §

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften ska betalas inom 30 dagar 
från betalningsföreläggandet. Om bränsle-
avgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas 
förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige 
enligt grunderna i lagen om skattetillägg och 
förseningsränta.

Bränsleavgiften ska betalas till en pen-
ninginrättning eller till ett verksamhetsställe 
som tar emot betalningar, enligt vad som fö-
reskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med 
stöd av den. I samband med betalningen av 
bränsleavgiften ska inbetalningskortets refe-
rensnummer anges.

Transport- och kommunikationsverket kan 
sända den avgiftsskyldige en betalningspå-
minnelse om bränsleavgift som har förfallit 
till betalning. Betalningspåminnelse sänds 
dock inte, om det finns särskilda skäl för att 
avstå från att sända den.

15 §

Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av 
Trafiksäkerhetsverket. I fråga om fordon 
som är eller borde vara registrerade i land-
skapet Åland handhar Statens ämbetsverk på 
Åland de uppgifter som ankommer på Tra-
fiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket
behandlar dock även sådana i 30 och 31 § 
avsedda ärenden om bränsleavgiftsbefrielse 
respektive avgiftslättnad eller betalnings-
uppskov som gäller fordon som är registre-
rade i landskapet Åland samt förhandsavgö-
randen som gäller fordon som är registre-
rade i landskapet Åland. 

Tillsynen över användningen av bränslen 
utövas av polis-, gränsbevaknings- och tull-
myndigheterna. Representanter för polis-, 
gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har 
rätt att utföra sådana kontroller av flytande 

15 §

Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av 
Transport- och kommunikationsverket. I 
fråga om fordon som är eller borde vara re-
gistrerade i landskapet Åland handhar Sta-
tens ämbetsverk på Åland de uppgifter som 
ankommer på Transport- och kommunikat-
ionsverket. Transport- och kommunikations-
verket behandlar dock även sådana i 30 och 
31 § avsedda ärenden om bränsleavgiftsbe-
frielse respektive avgiftslättnad för eller be-
talningsuppskov med bränsleavgift som gäl-
ler fordon som är registrerade i landskapet 
Åland samt förhandsavgöranden som gäller 
fordon som är registrerade i landskapet 
Åland.

Tillsynen över användningen av bränslen 
utövas av polis-, gränsbevaknings- och tull-
myndigheterna. Representanter för polis-, 
gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har 
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bränsle och fordon som är nödvändiga för 
att utreda vilket slags bränsle som används i 
ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrun-
dande bränsle används i ett fordon, ska till-
synsmyndigheten anmäla detta till Trafiksä-
kerhetsverket respektive Statens ämbetsverk 
på Åland för påförande av bränsleavgift. 

rätt att utföra sådana kontroller av flytande 
bränsle och fordon som är nödvändiga för 
att utreda vilket slags bränsle som används i 
ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrun-
dande bränsle används i ett fordon, ska till-
synsmyndigheten anmäla detta till Trans-
port- och kommunikationsverket respektive 
Statens ämbetsverk på Åland för påförande 
av bränsleavgift.

18 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är of-
fentliga med undantag av ansökningar om 
avgiftslättnad och betalningsuppskov samt 
ansökningar om befrielse från användnings-
förbud med tillhörande handlingar. I fråga 
om utlämnandet av uppgifter om bränsleav-
gift och betalningsskyldighet tillämpas även 
bestämmelserna i 20 § lagen om fordonstra-
fikregistret.

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg 
över att bränsleavgift för ett fordon inte är 
obetald. För uppgifterna tas ut en avgift en-
ligt lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten (150/1992).

18 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter 
som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är of-
fentliga med undantag av ansökningar om 
avgiftslättnad och betalningsuppskov samt 
ansökningar om befrielse från användnings-
förbud med tillhörande handlingar. I fråga 
om utlämnandet av uppgifter om bränsleav-
gift och betalningsskyldighet tillämpas även 
bestämmelserna i 20 § i lagen om for-
donstrafikregistret.

Transport- och kommunikationsverket kan 
utfärda intyg över att bränsleavgift för ett 
fordon inte är obetald. För uppgifterna tas 
avgift ut enligt lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

19 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan 
meddela förhandsavgörande om tillämp-
ningen av bestämmelser som gäller bränsle-
avgift. Förhandsavgörande ges den för vil-
ken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas 
på hans fordon, och meddelas för en tid om 
högst två år. För meddelande av förhands-
avgörande tas avgift ut enligt lagen om 
grunderna för avgifter för vissa förhandsbe-
slut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett la-
gakraftvunnet förhandsavgörande med bin-
dande verkan iakttas vid beskattningen av 
den sökande för den tid avgörandet gäller. 
Omprövning enligt 23 § av ett förhandsav-

19 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan 
på ansökan meddela förhandsavgörande om 
tillämpningen av bestämmelser som gäller 
bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den 
för vilken det är viktigt att veta hur lagen 
tillämpas på hans eller hennes fordon, och 
meddelas för en tid om högst två år. För 
meddelande av förhandsavgörande tas avgift 
ut enligt lagen om grunderna för avgifter för 
vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett la-
gakraftvunnet förhandsavgörande med bin-
dande verkan iakttas vid beskattningen av 
den sökande för den tid avgörandet gäller. 
Omprövning enligt 23 § av ett förhandsav-
görande får inte begäras, utan avgörandet får 
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görande får inte begäras, utan avgörandet får 
överklagas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Be-
svärsrätt på statens vägnar har Trafiksäker-
hetsverkets skatteombud. Omprövning av ett 
beslut att inte meddela förhandsavgörande 
får inte begäras och beslutet får inte heller 
överklagas genom besvär.

överklagas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol på det sätt som anges i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / 
). Besvärsrätt på statens vägnar har Trans-
port- och kommunikationsverkets skatteom-
bud. Omprövning av ett beslut att inte med-
dela förhandsavgörande får inte begäras och 
beslutet får inte heller överklagas genom be-
svär.

20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens 
fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad 
eller debiterats till för lågt belopp eller har 
återbetalts till en avgiftsskyldig utan grund 
eller till ett alltför stort belopp, kan bränsle-
avgiften rättas inom fem år efter utgången 
av det år då bränsleavgiften debiterades eller 
borde ha debiterats eller då beslutet om 
återbetalning av bränsleavgift fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får 
Trafiksäkerhetsverkets beslut som gäller 
ändring av bränsleavgift rättas inom 60 da-
gar räknat från den dag då den som har rätt 
att söka ändring fick kännedom om verkets 
beslut. 

Den avgiftsskyldige eller Trafiksäkerhets-
verkets skatteombud har rätt att hos Trafik-
säkerhetsverket ansöka om rättelse i verkets 
beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens 
fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad 
eller debiterats till för lågt belopp eller har 
återbetalts till en avgiftsskyldig utan grund 
eller till ett alltför stort belopp, kan bränsle-
avgiften rättas inom fem år efter utgången 
av det år då bränsleavgiften debiterades eller 
borde ha debiterats eller då beslutet om 
återbetalning av bränsleavgift fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får 
Transport- och kommunikationsverkets be-
slut som gäller ändring av bränsleavgift rät-
tas inom 60 dagar räknat från den dag då 
den som har rätt att söka ändring fick kän-
nedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Transport- och 
kommunikationsverkets skatteombud har rätt 
att hos Transport- och kommunikationsver-
ket ansöka om rättelse i verkets beslut inom 
den tid som föreskrivs i 23 §.

21 §

Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 
3 mom. helt eller delvis har lämnats odebite-
rad eller utan grund har återbetalts med an-
ledning av att anmälan eller annan uppgift 
eller handling inte har lämnats in eller är 
bristfällig eller oriktig, påför Trafiksäker-
hetsverket den odebiterade eller återbetalade 
bränsleavgiften. 

Innan efterdebitering verkställs skall den 
avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge be-
mötande i saken. Efterdebitering verkställs 
senast fem år efter utgången av det år då 

21 §

Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 
3 mom. helt eller delvis har lämnats odebite-
rad eller utan grund har återbetalts med an-
ledning av att anmälan eller annan uppgift 
eller handling inte har lämnats in eller är 
bristfällig eller oriktig, påför Transport- och 
kommunikationsverket den odebiterade eller 
återbetalade bränsleavgiften.

Innan efterdebitering verkställs ska den 
avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge be-
mötande i saken. Efterdebitering verkställs 
senast fem år efter utgången av det år då 
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bränsleavgiften debiterades. bränsleavgiften debiterades.

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldi-
ges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett allt-
för stort belopp, kan Trafiksäkerhetsverket
inom den tid som anges i 20 § rätta debite-
ringen till den avgiftsskyldiges fördel.

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldi-
ges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett allt-
för stort belopp, kan Transport- och kom-
munikationsverket inom den tid som anges i 
20 § rätta debiteringen till den avgiftsskyl-
diges fördel.

23 §

Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats 
med stöd av denna lag får omprövning begä-
ras hos den myndighet som har fattat beslu-
tet. Rätt att begära omprövning har den 
skattskyldige eller någon annan part och 
Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är 
fem år från utgången av det år då bränsleav-
giften debiterades eller då den borde ha de-
biterats eller då beslut om återbetalning av 
bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. För 
skatteombudet är tidsfristen sex månader 
från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas 
utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna 
lag, tillämpas på begäran om omprövning i 
övrigt förvaltningslagen (434/2003).

23 §

Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats 
med stöd av denna lag får omprövning begä-
ras hos den myndighet som har fattat beslu-
tet. Rätt att begära omprövning har den 
skattskyldige eller någon annan part och
Transport- och kommunikationsverkets skat-
teombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är 
fem år från utgången av det år då bränsleav-
giften debiterades eller då den borde ha de-
biterats eller då beslut om återbetalning av 
bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 
60 dagar från delfåendet av beslutet. För 
skatteombudet är tidsfristen sex månader 
från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas 
utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna 
lag, tillämpas på begäran om omprövning i 
övrigt förvaltningslagen (434/2003).

23 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den 
skattskyldige eller någon annan part och 
Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Besvärstiden för den skattskyldige och 

23 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den 
skattskyldige eller någon annan part och
Transport- och kommunikationsverkets skat-
teombud.
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andra parter är fem år från utgången av det 
år då bränsleavgiften debiterades eller då 
den borde ha debiterats eller då beslut om 
återbetalning av bränsleavgiften fattades, 
dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av 
beslutet. För skatteombudet är besvärstiden 
sex månader från det att skattebeslutet fatta-
des.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs 
om avgörande av ett ärende utan att en part 
hörs, kan besvär som anförts av den skatt-
skyldige eller av någon annan part avgöras 
utan att Trafiksäkerhetsverkets skatteombud 
hörs, om skattebeloppet med anledning av 
besvären kan ändras med högst 6 000 euro 
och om ärendet inte lämnar rum för tolkning 
och inte är oklart.

Besvärstiden för den skattskyldige och 
andra parter är fem år från utgången av det 
år då bränsleavgiften debiterades eller då 
den borde ha debiterats eller då beslut om 
återbetalning av bränsleavgiften fattades, 
dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av 
beslutet. För skatteombudet är besvärstiden 
sex månader från det att skattebeslutet fatta-
des.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs 
om avgörande av ett ärende utan att en part 
hörs, kan besvär som anförts av den skatt-
skyldige eller av någon annan part avgöras 
utan att Transport- och kommunikationsver-
kets skatteombud hörs, om skattebeloppet 
med anledning av besvären kan ändras med 
högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar 
rum för tolkning och inte är oklart.

25 §

Räntebetalningsskyldighet på grund av änd-
ringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts 
på grund av ändringssökande eller rättelse, 
ska till vederbörande återbetalas det över-
skjutande beloppet jämte årlig ränta från av-
giftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen 
enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Om 
bränsleavgift med anledning av ändringssö-
kande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, dri-
ver Trafiksäkerhetsverket in bränsleavgiften 
jämte förseningsränta enligt lagen om skat-
tetillägg och förseningsränta.

25 §

Räntebetalningsskyldighet på grund av änd-
ringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts 
på grund av ändringssökande eller rättelse, 
ska till vederbörande återbetalas det över-
skjutande beloppet jämte årlig ränta från av-
giftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen 
enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd. Om 
bränsleavgift med anledning av ändringssö-
kande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, dri-
ver Transport- och kommunikationsverket in 
bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt 
lagen om skattetillägg och förseningsränta.

26 §

Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse förs av Trafiksä-
kerhetsverkets skatteombud.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs 
och delges beslut genom att skatteombudet 
ges tillfälle att ta del av besluten och de 
handlingar som ligger till grund för dessa.

26 §

Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse förs av Transport-
och kommunikationsverkets skatteombud.

Transport- och kommunikationsverkets
skatteombud hörs och delges beslut genom 
att skatteombudet ges tillfälle att ta del av 
besluten och de handlingar som ligger till 
grund för dessa.
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29 §

Återbetalning av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsle-
avgift av misstag har rätt att på ansökan 
återfå det betalda beloppet från Trafiksäker-
hetsverket. Som misstag betraktas inte att 
bränsleavgift har betalats för att undvika att 
användningen av fordonet förhindras eller 
under sådana omständigheter där detta syfte 
kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt bränsleavgift 
för ett och samma fordon, återbetalas den 
överskjutande delen av bränsleavgiften på 
ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas 
inte som grundlös prestation.

29 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsle-
avgift av misstag har rätt att på ansökan 
återfå det betalda beloppet från Transport-
och kommunikationsverket. Som misstag be-
traktas inte att skatt har betalats för att und-
vika att användningen av fordonet förhind-
ras eller under omständigheter där detta 
syfte kan anses vara uppenbart. 

Om två eller flera har betalt bränsleavgift 
för ett och samma fordon, återbetalas den 
överskjutande delen av bränsleavgiften på 
ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas 
inte som grundlös prestation.

30 §

Befrielse från bränsleavgift

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på grund 
av fordonets stora omfång eller få använd-
ningstillfällen eller av något annat liknande 
särskilt skäl, på ansökan och på de villkor 
som centralen bestämmer, bevilja befrielse 
från betalning av bränsleavgift. Befrielse 
kan beviljas endast om fordonets använd-
ningsområde är något annat än ordinarie 
vägtrafik och fordonet inom detta använd-
ningsområde inte i någon högre grad står i 
konkurrensförhållande till dieseldrivna for-
don som är avsedda för vägtrafik.

30 §

Befrielse från bränsleavgift

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att på grund av fordonets stora omfång 
eller få användningstillfällen eller av något 
annat liknande särskilt skäl, på ansökan och 
på de villkor som verket bestämmer, bevilja 
befrielse från betalning av bränsleavgift. Be-
frielse kan beviljas endast om fordonets an-
vändningsområde är något annat än ordina-
rie vägtrafik och fordonet inom detta an-
vändningsområde inte i någon högre grad 
står i konkurrensförhållande till dieseldrivna 
fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl på ansökan och på de villkor som det 
bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse 
från bränsleavgift och förseningsränta samt 
ränta som ska betalas på grund av uppskov. 
Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett ärende av principiell betydelse.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda 
skäl på ansökan bevilja uppskov med betal-
ningen av bränsleavgift på de villkor som 
finansministeriet bestämmer. Finansministe-

31 §

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl på ansökan och på de vill-
kor som det bestämmer helt eller delvis be-
vilja befrielse från bränsleavgift och förse-
ningsränta samt ränta som ska betalas på 
grund av uppskov. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett ärende av princi-
piell betydelse.

Transport- och kommunikationsverket kan 
av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov 
med betalningen av bränsleavgift på de vill-
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riet kan överta avgörandet av ett uppskovsä-
rende.

kor som finansministeriet bestämmer. Fi-
nansministeriet kan överta avgörandet av ett 
uppskovsärende.

32 §

Straffbestämmelser

En sådan ägare eller innehavare av ett for-
don som uppsåtligen framför ett fordon för 
vilket bränsleavgift som förfallit till betal-
ning är obetald, ska för bränsleavgiftsförse-
else dömas till böter. För bränsleavgiftsför-
seelse ska också en sådan ägare eller inne-
havare av ett fordon dömas som överlämnat 
ett sådant fordon att framföras av någon an-
nan.

Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift 
ske i fråga om anmälan, förundersökning,
åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som 
avses i 47 a § i fordonsskattelagen 
(1281/2003) kan påföras för samma gärning. 
Myndigheten ska då göra en anmälan om 
användningen av fordonet till Trafiksäker-
hetsverket.

På lagstridigt undandragande av bränsle-
avgift och på försök därtill tillämpas inte be-
stämmelserna i 29 kap. 1—3 § i strafflagen 
(39/1889), om en straffrättslig påföljd skulle 
bestämmas för samma person för vilken en 
administrativ påföljd av straffkaraktär har 
bestämts eller skulle kunna bestämmas eller 
för vilken personen kan bli ansvarig med 
stöd av bestämmelserna om skatteansvar.

32 §

Straffbestämmelser

En sådan ägare eller innehavare av ett for-
don som uppsåtligen framför ett fordon för 
vilket bränsleavgift som förfallit till betal-
ning är obetald, ska för bränsleavgiftsförse-
else dömas till böter. För bränsleavgiftsför-
seelse ska också en sådan ägare eller inne-
havare av ett fordon dömas som överlämnat 
ett sådant fordon att framföras av någon an-
nan.

Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift 
ske i fråga om anmälan, förundersökning, 
åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som 
avses i 47 a § i fordonsskattelagen 
(1281/2003) kan påföras för samma gärning. 
Myndigheten ska då göra en anmälan om 
användningen av fordonet till Transport-
och kommunikationsverket.

På lagstridigt undandragande av bränsle-
avgift och på försök därtill tillämpas inte be-
stämmelserna i 29 kap. 1–3 § i strafflagen 
(39/1889), om en straffrättslig påföljd skulle 
bestämmas för samma person för vilken en 
administrativ påföljd av straffkaraktär har 
bestämts eller skulle kunna bestämmas eller 
för vilken personen kan bli ansvarig med 
stöd av bestämmelserna om skatteansvar.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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67.

Lag

om ändring av postlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i postlagen (415/2011) 4, 5, 17, 18, 20, 22—24, 24 a, 25, 28—31, 33, 34, 37, 42, 43, 

43 a, 44, 48, 54, 55, 57—61, 65, 67, 67 a, 68–76, 79–82 och 84 §, av dem 4, 5, 24 a, 43 a och 
76 § sådana de lyder i lag 408/2016, 17, 18 och 67 a § sådana de lyder i lag 614/2017, 20, 23, 
24, 44, 69 och 82 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 408/2016, 30 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 1219/2015, 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 408/2016 och 614/2017, 
43 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 614/2017 samt 80 § sådan den lyder i lagarna 
1000/2015 och 408/2016, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Anmälningsförfarande

Postföretag ska göra en anmälan till 
Kommunikationsverket innan verksamheten 
inleds. 

En anmälan ska innehålla företagets före-
tags- och organisationsnummer och adress 
och uppgifter om kontaktpersoner samt en 
beskrivning av verksamheten. Beskrivning-
en bör åtminstone innehålla postföretagets 
verksamhetsområde och kundgrupp. Kom-
munikationsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de uppgifter som ska lämnas 
samt om anmälningarnas form och om hur 
de ska lämnas in. 

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om förändringar i de anmälda 
uppgifterna och om avslutande av verksam-
heten.

Om ett postföretag inte längre, av någon 
orsak som inte kunnat förutses, kan tillhan-
dahålla en kund tjänster enligt leveransvill-
koren, ska företaget utan dröjsmål eller sen-
ast två veckor innan tjänsten upphör med-
dela sina kunder samt Kommunikationsver-
ket att tjänsten upphör.

4 §

Anmälningsförfarande

Postföretag ska göra en anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket innan 
verksamheten inleds.

En anmälan ska innehålla företagets före-
tags- och organisationsnummer, adress och 
uppgifter om kontaktpersoner samt en be-
skrivning av verksamheten. Beskrivningen 
bör åtminstone innehålla postföretagets 
verksamhetsområde och kundgrupp. Trans-
port- och kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om de uppgifter som 
ska lämnas samt om anmälningarnas form 
och om hur de ska lämnas in.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål underrättas om förändringar i 
de anmälda uppgifterna och om avslutande 
av verksamheten.

Om ett postföretag inte längre, av någon 
orsak som inte kunnat förutses, kan tillhan-
dahålla en kund tjänster enligt leveransvill-
koren, ska företaget utan dröjsmål eller sen-
ast två veckor innan tjänsten upphör med-
dela sina kunder samt Transport- och kom-
munikationsverket att tjänsten upphör.
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5 §

Förteckning över anmälningar

Kommunikationsverket ska föra en offent-
lig förteckning över anmälningar som avses 
i 4 §.

Kommunikationsverket ska ge en bekräf-
telse på mottagandet av en anmälan inom en 
vecka från det att anmälan tagits emot.

5 §

Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra en offentlig förteckning över anmäl-
ningar som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ge ett postföretag som gjort en anmälan en 
bekräftelse på mottagandet av anmälan inom 
en vecka från det att anmälan tagits emot.

17 §

Insamling och utdelning

Brevförsändelser som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna ska samlas in och de-
las ut fem vardagar i veckan, med undantag 
av söckenhelger, med iakttagande av kvali-
tetsnormen enligt 19 § för samhällsomfat-
tande tjänster.

På de av Kommunikationsverket fastställda 
områden där det inte på kommersiella vill-
kor har ingåtts avtal om utdelning av pre-
numererade tidningar som utkommer minst 
fem gånger i veckan (nät för morgondistri-
bution av tidningar), ska tillhandahållaren 
av samhällsomfattande tjänster ordna utdel-
ning fem dagar i veckan genom ett upphand-
lingsförfarande. Bestämmelser om ordnande 
av upphandling finns i lagen om upphand-
ling och koncession inom sektorerna vatten, 
energi, transporter och posttjänster 
(1398/2016). Kommunikationsverket ska år-
ligen granska näten för morgondistribution 
till de delar som ändringar gjorts i dem samt 
vid behov fastställa de ovan avsedda områ-
dena på nytt. 

Undantag från den insamlings- och utdel-
ningsskyldighet som föreskrivs i 1 mom. får 
göras, om insamling eller utdelning av post 
förhindras av orsaker som beror på adressa-
ten, lag, trafikavbrott eller andra motsva-
rande oöverstigliga hinder som inte har kun-
nat beaktas vid postutdelningen.

Avsändare ska ha möjlighet att på ett in-

17 §

Insamling och utdelning

Brevförsändelser som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna ska samlas in och de-
las ut fem vardagar i veckan, med undantag 
av söckenhelger, med iakttagande av kvali-
tetsnormen enligt 19 § för samhällsomfat-
tande tjänster.

På de av Transport- och kommunikations-
verket fastställda områden där det inte på 
kommersiella villkor har ingåtts avtal om 
utdelning av prenumererade tidningar som 
utkommer minst fem gånger i veckan (nät 
för morgondistribution av tidningar), ska 
tillhandahållaren av samhällsomfattande 
tjänster ordna utdelning fem dagar i veckan 
genom ett upphandlingsförfarande. Be-
stämmelser om ordnande av upphandling 
finns i lagen om upphandling och koncess-
ion inom sektorerna vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster (1398/2016). Transport-
och kommunikationsverket ska årligen 
granska näten för morgondistribution av tid-
ningar till de delar som ändringar gjorts i 
dem samt vid behov fastställa de ovan av-
sedda områdena på nytt.

Undantag från den insamlings- och utdel-
ningsskyldighet som föreskrivs i 1 mom. får 
göras, om insamling eller utdelning av post 
förhindras av orsaker som beror på adressa-
ten, lag, trafikavbrott eller andra motsva-
rande oöverstigliga hinder som inte har kun-
nat beaktas vid postutdelningen.

Avsändare ska ha möjlighet att på ett in-
samlingsställe som ligger på ett rimligt av-
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samlingsställe som ligger på ett rimligt av-
stånd från bostaden lämna in de brevförsän-
delser som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna för att transporteras av postföreta-
get.
Postpaket ska delas ut inom skälig tid med 
iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 §. 
Vid utdelning av försändelser som ska kvitt-
eras och vid utdelning av postpaket kan an-
komstavi användas.

stånd från bostaden lämna in de brevförsän-
delser som ingår i de samhällsomfattande 
tjänsterna för att transporteras av postföreta-
get.

Postpaket ska delas ut inom skälig tid med 
iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 §. 
Vid utdelning av försändelser som ska kvitt-
eras och vid utdelning av postpaket kan an-
komstavi användas.

18 §

Undantag från insamlings- och utdelnings-
frekvensen

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster har rätt att göra undantag från 
den insamlings- och utdelningsfrekvens som 
föreskrivs i 17 § om det är fråga om hushåll 
i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarks-
områden. Insamling och utdelning enligt 17 
§ ska för dessa hushåll ske åtminstone en 
gång i veckan. Undantaget får omfatta högst 
1 000 hushåll i hela landet. 

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska årligen lämna Kommuni-
kationsverket uppgift om antalet hushåll 
som avses i 1 mom. och var de är belägna. 
Kommunikationsverket ska vid behov av-
göra vilka hushåll som får omfattas av det 
undantag som gjorts från insamlings- och 
utdelningsfrekvensen.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska utan dröjsmål underrätta 
den adressat som omfattas av undantaget när 
postpaket eller försändelser från en myndig-
het ankommer. Adressaten ska underrättas 
senast den tredje dagen från försändelsens 
ankomst, om adressaten är anträffbar per te-
lefon, e-post eller på något annat sätt.

18 §

Undantag från insamlings- och utdelnings-
frekvensen

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster har rätt att göra undantag från 
den insamlings- och utdelningsfrekvens som 
föreskrivs i 17 § om det är fråga om hushåll 
i svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarks-
områden. Insamling och utdelning enligt 17 
§ ska för dessa hushåll ske åtminstone en 
gång i veckan. Undantaget får omfatta högst 
1 000 hushåll i hela landet.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska årligen lämna Transport-
och kommunikationsverket uppgift om anta-
let hushåll som avses i 1 mom. och var de är 
belägna. Transport- och kommunikations-
verket ska vid behov avgöra vilka hushåll 
som får omfattas av det undantag som gjorts 
från insamlings- och utdelningsfrekvensen.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska utan dröjsmål underrätta 
den adressat som omfattas av undantaget när 
postpaket eller försändelser från en myndig-
het ankommer. Adressaten ska underrättas 
senast den tredje dagen från försändelsens 
ankomst, om adressaten är anträffbar per te-
lefon, e-post eller på något annat sätt.

20 §

Säkerställande av språkliga rättigheter

Tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster eller sådana företag som med stöd 
av avtal som ingåtts med en tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster tillhandahål-
ler kunderna dess tjänster ska i sin verksam-

20 §

Säkerställande av språkliga rättigheter

Tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster eller sådana företag som med stöd 
av avtal som ingåtts med en tillhandahållare 
av samhällsomfattande tjänster tillhandahål-
ler kunderna dess tjänster ska i sin verksam-
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het
1) ge service på finska och svenska med 

iakttagande av vad som föreskrivs i språkla-
gen, och

2) ge service på samiska med iakttagande 
av vad som föreskrivs i samiska språklagen.

Kommunikationsverket får ålägga ett annat 
postföretag än en tillhandahållare av sam-
hällsomfattande tjänster en skyldighet enligt 
1 mom. i sådana situationer där ingen skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster har ålagts.

het
1) ge service på finska och svenska med 

iakttagande av vad som föreskrivs i språkla-
gen, och

2) ge service på samiska med iakttagande 
av vad som föreskrivs i samiska språklagen.

Transport- och kommunikationsverket får 
ålägga ett annat postföretag än en tillhanda-
hållare av samhällsomfattande tjänster en 
skyldighet enligt 1 mom. i sådana situation-
er där ingen skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster har ålagts.

22 §

Utvärdering av marknaden

Kommunikationsverket ska regelbundet 
utvärdera marknaden för brev- och paket-
tjänster. Utbudet av tjänster på olika håll i 
landet ska då utredas så att Kommunikat-
ionsverket kan bedöma behovet av att ålägga 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster. På basis av utvärderingen 
av marknaden ska Kommunikationsverket
besluta om det för tryggande av de sam-
hällsomfattande tjänsterna är behövligt att 
ålägga skyldigheter att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster.

Kommunikationsverket ska både genom en 
i denna paragraf avsedd utvärdering av 
marknaden och genom att följa marknaden 
mellan utvärderingarna följa tillhandahål-
landet av tjänster och de faktorer som enligt 
23 § påverkar nödvändigheten att ålägga 
skyldigheter att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster.

22 §

Utvärdering av marknaden

Transport- och kommunikationsverket ska 
regelbundet utvärdera marknaden för brev-
och pakettjänster. Utbudet av tjänster på 
olika håll i landet ska då utredas så att 
Transport- och kommunikationsverket kan 
bedöma behovet av att ålägga skyldigheter 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjäns-
ter. På basis av utvärderingen av marknaden 
ska Transport- och kommunikationsverket 
besluta om det för tryggande av de sam-
hällsomfattande tjänsterna är behövligt att 
ålägga skyldigheter att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska 
både genom en i denna paragraf avsedd ut-
värdering av marknaden och genom att följa 
marknaden mellan utvärderingarna följa till-
handahållandet av tjänster och de faktorer 
som enligt 23 § påverkar nödvändigheten att 
ålägga skyldigheter att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster.

23 §

Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut ålägga ett eller flera postföretag skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster, om bedömningen av marknaden vi-
sar det vara nödvändigt för tryggande av de 
samhällsomfattande tjänsterna. Beslutet ska 

23 §

Åläggande av skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska 
genom sitt beslut ålägga ett eller flera post-
företag skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster, om bedömningen 
av marknaden visar det vara nödvändigt för 
tryggande av de samhällsomfattande tjäns-
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grunda sig på principerna om öppenhet, 
proportionalitet och icke-diskriminering.

De samhällsomfattande tjänsterna ska an-
ses vara tryggade, om

1) tjänster finns tillgängliga till alla delar 
för alla användare,

2) de tjänster som tillhandahålls är rimliga 
till sina priser och de tillhandahålls på rim-
liga och jämlika villkor, och

3) det på området finns sinsemellan kon-
kurrerande företag som tillhandahåller mot-
svarande tjänster.

Kommunikationsverket ska vid åläggande 
av skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster fastställa

1) hurdana i 15 § avsedda tjänster postfö-
retaget ska tillhandahålla, och

2) på vilket område tjänsterna ska tillhan-
dahållas.

Genom beslut om skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster får olika 
postföretag inte åläggas samma skyldighet-
er. Genom beslut om skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster får inte 
heller åläggas överlappande skyldigheter 
med bestämmelserna i denna lag eller med 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
eller med annan lagstiftning.

terna. Beslutet ska grunda sig på principerna 
om öppenhet, proportionalitet och icke-
diskriminering.

De samhällsomfattande tjänsterna ska an-
ses vara tryggade, om

1) tjänster finns tillgängliga till alla delar 
för alla användare,

2) de tjänster som tillhandahålls är rimliga 
till sina priser och de tillhandahålls på rim-
liga och jämlika villkor, och

3) det på området finns sinsemellan kon-
kurrerande företag som tillhandahåller mot-
svarande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska 
vid åläggande av skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster fastställa

1) hurdana i 15 § avsedda tjänster postfö-
retaget ska tillhandahålla, och

2) på vilket område tjänsterna ska tillhan-
dahållas.

Genom beslut om skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster får olika 
postföretag inte åläggas samma skyldighet-
er. Genom beslut om skyldighet att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster får inte 
heller åläggas överlappande skyldigheter 
med bestämmelserna i denna lag eller med 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
eller med annan lagstiftning.

24 §

Förutsättningarna för åläggande av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfat-

tande tjänster

Kommunikationsverket kan ålägga ett 
postföretag en skyldighet att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. 

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska åläggas det företag 
som har de bästa förutsättningarna för det.

Ett postföretag kan genom ett beslut av 
Kommunikationsverket åläggas en skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster också på andra områden än det om-
råde som det i enlighet med 4 § har anmält 
till Kommunikationsverket eller åläggas att 
tillhandahålla också andra samhällsomfat-
tande tjänster än de som företaget har till-
handahållit, om det med tanke på tryggandet 

24 §

Förutsättningarna för åläggande av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfat-

tande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga ett postföretag en skyldighet att till-
handahålla samhällsomfattande tjänster.

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska åläggas det företag 
som har de bästa förutsättningarna för det.

Ett postföretag kan genom ett beslut av 
Transport- och kommunikationsverket åläg-
gas en skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster också på andra om-
råden än det område som det i enlighet med 
4 § har anmält till Transport- och kommuni-
kationsverket eller åläggas att tillhandahålla 
också andra samhällsomfattande tjänster än 
de som företaget har tillhandahållit, om det 
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av tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster är nödvändigt och åläggandet av 
skyldigheten inte är orimligt för postföreta-
get. 

med tanke på tryggandet av tillhandahållan-
det av samhällsomfattande tjänster är nöd-
vändigt och åläggandet av skyldigheten inte 
är orimligt för postföretaget.

24 a §

Operatorer utsedda av Världspostkonvent-
ionen

Kommunikationsverket ålägger en tillhan-
dahållare av samhällsomfattande tjänster el-
ler ett annat postföretag en skyldighet att 
vara verksamt som en sådan utsedd operator 
som avses i Världspostkonventionen (För-
drS 66/2015) och att iaktta avtalen i Världs-
postkonventionen.

24 a §

Operatorer utsedda av Världspostkonvent-
ionen

Transport- och kommunikationsverket
ålägger en tillhandahållare av samhällsom-
fattande tjänster eller ett annat postföretag 
en skyldighet att vara verksamt som en så-
dan utsedd operator som avses i Världspost-
konventionen (FördrS 66/2015) och att 
iaktta avtalen i Världspostkonventionen.

25 §

Ändring av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster

Kommunikationsverket kan ändra skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster på ansökan av den som tillhandahål-
ler samhällsomfattande tjänster eller med 
dennes medgivande. För att en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
ska kunna ändras på ansökan av tillhanda-
hållaren, ska tillhandahållaren visa att det av 
en särskild orsak är nödvändigt.

Kommunikationsverket kan ändra skyldig-
heten att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster även annars om det i de faktorer 
som legat som grund för beslutet sker vä-
sentliga ändringar och ändringen av skyl-
digheten är nödvändig för tryggandet av de 
samhällsomfattande tjänsterna.

25 §

Ändring av skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket kan 
ändra skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster på ansökan av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster eller med dennes medgivande. För 
att en skyldighet att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster ska kunna ändras på an-
sökan av tillhandahållaren, ska tillhandahål-
laren visa att det av en särskild orsak är 
nödvändigt.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ändra skyldigheten att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster även annars om det 
i de faktorer som legat som grund för beslu-
tet sker väsentliga ändringar och ändringen 
av skyldigheten är nödvändig för tryggandet 
av de samhällsomfattande tjänsterna.

28 §

Användning av kostnadsredovisningssystem

Den som tillhandahåller samhällsomfat-

28 §

Användning av kostnadsredovisningssystem

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
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tande tjänster ska använda ett kostnadsredo-
visningssystem där det av de insamlade 
uppgifterna framgår om priserna för olika 
tjänster är rimliga och hur de förhåller sig 
till kostnaderna.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster får själv välja sitt kostnadsre-
dovisningssystem. Den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster ska upprätta en 
beskrivning av sitt kostnadsredovisningssy-
stem för Kommunikationsverket av vilken 
framgår åtminstone huvudklasserna för 
kostnaderna och hur kostnaderna fördelas.

tande tjänster ska använda ett kostnadsredo-
visningssystem där det av de insamlade 
uppgifterna framgår om priserna för olika 
tjänster är rimliga och hur de förhåller sig 
till kostnaderna.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster får själv välja sitt kostnadsre-
dovisningssystem. Den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster ska upprätta en 
beskrivning av sitt kostnadsredovisningssy-
stem för Transport- och kommunikations-
verket av vilken framgår åtminstone huvud-
klasserna för kostnaderna och hur kostna-
derna fördelas.

29 §

Fördelning av kostnaderna

I det kostnadsredovisningssystem som av-
ses i 28 § ska den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster fördela kostnaderna 
så att

1) de kostnader som direkt kan hänföras 
till vissa tjänster eller produkter hänförs till 
de tjänsterna och produkterna,

2) de kostnader som inte direkt kan förde-
las ska i första hand fördelas på grundval av 
en direkt analys av deras ursprung eller, om 
detta inte är möjligt, på grundval av påvi-
sade samband med en annan kostnadsgrupp 
eller i förhållande till kostnader som kan 
hänföras till alla tjänster och produkter, och

3) de kostnader som inte kan hänföras i 
enlighet med punkt 1 och som behövs både 
för tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster och för tillhandahållande av andra 
än samhällsomfattande tjänster hänförs ge-
nom tillämpning av samma kostnadsfaktorer 
både för de samhällsomfattande tjänsterna 
och för andra tjänster.

Närmare bestämmelser om fördelning av 
kostnader i enlighet med principerna i 1 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om uppgifter som ska sam-
las in genom kostnadsredovisningssystemet 
samt om beskrivningen av kostnadsredovis-
ningssystemet. Föreskrifterna kan gälla

1) de uppgifter som är nödvändiga för att 

29 §

Fördelning av kostnaderna

I det kostnadsredovisningssystem som av-
ses i 28 § ska den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster fördela kostnaderna 
så att

1) de kostnader som direkt kan hänföras 
till vissa tjänster eller produkter hänförs till 
de tjänsterna och produkterna,

2) de kostnader som inte direkt kan förde-
las ska i första hand fördelas på basis av en 
direkt analys av deras ursprung eller, om 
detta inte är möjligt, på basis av påvisade 
samband med en annan kostnadsgrupp eller 
i förhållande till kostnader som kan hänföras 
till alla tjänster och produkter, och

3) de kostnader som inte kan hänföras i 
enlighet med punkt 1 och som behövs både 
för tillhandahållande av samhällsomfattande 
tjänster och för tillhandahållande av andra 
än samhällsomfattande tjänster hänförs ge-
nom tillämpning av samma kostnadsfaktorer 
både för de samhällsomfattande tjänsterna 
och för andra tjänster.

Närmare bestämmelser om fördelning av 
kostnader i enlighet med principerna i 1 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om uppgifter 
som ska samlas in genom kostnadsredovis-
ningssystemet samt om beskrivningen av 
kostnadsredovisningssystemet. Föreskrifter-
na kan gälla
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påvisa sambandet mellan kostnadsredovis-
ningssystemet och prissättningen,

2) innehållet i och formen av beskrivning-
en av kostnadsredovisningssystemet, samt

3) ingivande av beskrivningen av kost-
nadsredovisningssystemet till Kommunikat-
ionsverket.

1) de uppgifter som är nödvändiga för att 
påvisa sambandet mellan kostnadsredovis-
ningssystemet och prissättningen,

2) innehållet i och formen av beskrivning-
en av kostnadsredovisningssystemet, samt

3) ingivande av beskrivningen av kost-
nadsredovisningssystemet till Transport-
och kommunikationsverket.

30 §

Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska välja en i revisionslagen 
(1141/2015) avsedd revisor för att granska 
kostnadsredovisningssystemet i samband 
med revisionen av företaget. Revisorn ska 
utarbeta en berättelse över granskningen. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska ge in berättelsen till Kommuni-
kationsverket före utgången av den augusti 
månad som följer på utgången av tillhanda-
hållarens räkenskapsperiod.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om vilka uppgifter och vil-
ket material revisorns berättelse ska inne-
hålla. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det granskade 
företaget och sättet för granskning,

2) det material som varit föremål för 
granskningsskyldigheten,

3) kriterier genom vilka det kan konstate-
ras om företagets verksamhet motsvarar de 
skyldigheter som det ålagts i fråga om kost-
nadsredovisningssystemet, samt

4) det material som ska bifogas revisorns 
berättelse.

Kommunikationsverket ska årligen publi-
cera en berättelse om hur kostnadsredovis-
ningssystemen iakttas i företagen.

30 §

Tillsynen över kostnadsredovisningssystemet

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska välja en i revisionslagen 
(1141/2015) avsedd revisor för att granska 
kostnadsredovisningssystemet i samband 
med revisionen av företaget. Revisorn ska 
utarbeta en berättelse över granskningen. 
Den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster ska ge in berättelsen till Transport-
och kommunikationsverket före utgången av 
den augusti månad som följer på utgången 
av tillhandahållarens räkenskapsperiod.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter och vilket material revisorns berättelse 
ska innehålla. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det granskade 
företaget och sättet för granskning,

2) det material som varit föremål för 
granskningsskyldigheten,

3) kriterier genom vilka det kan konstate-
ras om företagets verksamhet motsvarar de 
skyldigheter som det ålagts i fråga om kost-
nadsredovisningssystemet, samt

4) det material som ska bifogas revisorns 
berättelse.

Transport- och kommunikationsverket ska 
årligen publicera en berättelse om hur kost-
nadsredovisningssystemen iakttas i företa-
gen.

31 §

Skyldighet att redogöra för prissättning 

31 §

Skyldighet att redogöra för prissättning 

RP 61/2018 rd



1526

samt kostnadsredovisning

Kommunikationsverket är inte när det utö-
var tillsyn över prissättningens lagenlighet 
skyldigt att i sin bedömning iaktta de princi-
per som den som tillhandahåller samhälls-
omfattande tjänster har följt i sin kostnads-
redovisning. Tillhandahållaren av de sam-
hällsomfattande tjänsterna är skyldig att visa 
att det pris som den tar ut för en produkt 
uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag.

samt kostnadsredovisning

Transport- och kommunikationsverket är 
inte när det utövar tillsyn över prissättning-
ens lagenlighet skyldigt att i sin bedömning 
iaktta de principer som den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster har följt i 
sin kostnadsredovisning. Tillhandahållaren 
av de samhällsomfattande tjänsterna är 
skyldig att visa att det pris som den tar ut för 
en produkt uppfyller de krav som föreskrivs 
i denna lag.

33 §

Kostnadsersättning till den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska av statsmedel få ersättning 
för den del av nettokostnaderna för sam-
hällsomfattande tjänster som för tillhanda-
hållaren utgör en orimlig ekonomisk belast-
ning med beaktande av

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens natur,
3) omsättningen av den verksamhet som 

företaget bedriver, och
4) andra omständigheter som är jämför-

bara med dem som avses i 1—3 punkten.
Beslut om ersättning för de kostnader som 

avses i 1 mom. fattas av kommunikations-
ministeriet på basis av en nettokostnadsbe-
räkning som utarbetats av Kommunikations-
verket. De övriga postföretagen ska delta i 
kostnadsersättningarna till den som tillhan-
dahåller samhällsomfattande tjänster. Be-
stämmelser om hur den ersättning som de 
övriga postföretagen ska betala bestäms och 
om grunderna för den utfärdas särskilt ge-
nom lag.

33 §

Kostnadsersättning till den som tillhanda-
håller samhällsomfattande tjänster

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska av statsmedel få ersättning 
för den del av nettokostnaderna för sam-
hällsomfattande tjänster som för tillhanda-
hållaren utgör en orimlig ekonomisk belast-
ning med beaktande av

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens natur,
3) omsättningen av den verksamhet som 

företaget bedriver, och
4) andra omständigheter som är jämför-

bara med dem som avses i 1–3 punkten.
Beslut om ersättning för de kostnader som 

avses i 1 mom. fattas av kommunikations-
ministeriet på basis av en nettokostnadsbe-
räkning som utarbetats av Transport- och 
kommunikationsverket. De övriga postföre-
tagen ska delta i kostnadsersättningarna till 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster. Bestämmelser om hur den ersätt-
ning som de övriga postföretagen ska betala 
bestäms och om grunderna för den utfärdas 
särskilt genom lag.

34 §

Ansökan om ersättning och beräkning av 
nettokostnaderna för samhällsomfattande 

tjänster

Ansökan om ersättning för de kostnader 

34 §

Ansökan om ersättning och beräkning av 
nettokostnaderna för samhällsomfattande 

tjänster

Ansökan om ersättning för de kostnader 
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som avses i 33 § ska göras hos kommunikat-
ionsministeriet. Ersättning betalas retroak-
tivt för högst ett år från det att yrkandet 
framställdes.

Kommunikationsministeriet ska begära att 
Kommunikationsverket beräknar nettokost-
naderna för samhällsomfattande tjänster om 
en tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster kräver det och lägger fram sannolika 
grunder för att tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster utgör en orimlig 
ekonomisk belastning för den.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster är skyldig att ge Kommunikat-
ionsverket de uppgifter som behövs för att 
beräkna nettokostnaderna. Kommunikat-
ionsverket är inte skyldigt att använda de 
uppgifter som den som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster gett eller iaktta de 
principer som tillhandahållaren använt vid 
kostnadsberäkningen.

som avses i 33 § ska göras hos kommunikat-
ionsministeriet. Ersättning betalas retroak-
tivt för högst ett år från det att yrkandet 
framställdes.

Kommunikationsministeriet ska begära att 
Transport- och kommunikationsverket be-
räknar nettokostnaderna för samhällsomfat-
tande tjänster om en tillhandahållare av 
samhällsomfattande tjänster kräver det och 
lägger fram sannolika grunder för att till-
handahållandet av samhällsomfattande 
tjänster utgör en orimlig ekonomisk belast-
ning för den.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster är skyldig att ge Transport-
och kommunikationsverket de uppgifter som 
behövs för att beräkna nettokostnaderna. 
Transport- och kommunikationsverket är 
inte skyldigt att använda de uppgifter som 
den som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster gett eller iaktta de principer som 
tillhandahållaren använt vid kostnadsberäk-
ningen.

37 §

Postnummersystemet

Kommunikationsverket ska se till att det 
finns ett postnummersystem för skötseln av 
postverksamheten. Det allmänna postnum-
mersystemet är bundet till geografiska om-
råden. Dessutom kan till enskilda kunders 
bruk ges postnummer som inte är bundna till 
geografiska områden. Ett postnummer är ett 
kännetecken som består av fem siffror som 
placeras före adressortens namn. 

Kommunikationsverket ålägger tillhanda-
hållaren av samhällsomfattande tjänster eller 
ett annat postföretag en skyldighet att för-
valta postnummersystemet.

Det postföretag som förvaltar postnum-
mersystemet ska hålla de uppgifter som 
postnummersystemet innehåller offentligt 
framlagda. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt i 
en användbar form så att de lätt kan laddas 
ner elektroniskt. 

Information om ändringar i postnumren 
ska lämnas på ett effektivt sätt, senast två 
månader innan ändringen genomförs. In-
formation om ändringen ska samtidigt läm-

37 §

Postnummersystemet

Transport- och kommunikationsverket ska 
se till att det finns ett postnummersystem för 
skötseln av postverksamheten. Det allmänna 
postnummersystemet är bundet till geogra-
fiska områden. Dessutom kan till enskilda 
kunders bruk ges postnummer som inte är 
bundna till geografiska områden. Ett post-
nummer är ett kännetecken som består av 
fem siffror som placeras före adressortens 
namn.

Transport- och kommunikationsverket
ålägger tillhandahållaren av samhällsomfat-
tande tjänster eller ett annat postföretag en 
skyldighet att förvalta postnummersystemet.

Det postföretag som förvaltar postnum-
mersystemet ska hålla de uppgifter som 
postnummersystemet innehåller offentligt 
framlagda. Uppgifterna ska fås avgiftsfritt i 
en användbar form så att de lätt kan laddas 
ner elektroniskt.

Information om ändringar i postnumren 
ska lämnas på ett effektivt sätt, senast två 
månader innan ändringen genomförs. In-
formation om ändringen ska samtidigt läm-
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nas i synnerhet till
1) de användare av posttjänster som änd-

ringen gäller,
2) de kommuner som ändringen gäller,
3) de övriga postföretagen, och
4) förvaltaren av befolkningsdatasystemet, 

räddningsmyndigheterna samt Nödcentrals-
verket.

Den tidsfrist som föreskrivs i 4 mom. till-
lämpas inte på ändringar som gäller endast 
enskilda adressathushåll eller postnummer 
som getts till en enskild kund och som inte 
är bundet vid det allmänna geografiska 
postnummersystemet.

nas i synnerhet till
1) de användare av posttjänster som änd-

ringen gäller,
2) de kommuner som ändringen gäller,
3) de övriga postföretagen, och
4) förvaltaren av befolkningsdatasystemet, 

räddningsmyndigheterna samt Nödcentrals-
verket.

Den tidsfrist som föreskrivs i 4 mom. till-
lämpas inte på ändringar som gäller endast 
enskilda adressathushåll eller postnummer 
som getts till en enskild kund och som inte 
är bundet vid det allmänna geografiska 
postnummersystemet.

42 §

Kontroll av posttjänsternas kvalitet

Varje postföretag ska årligen publicera 
uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka 
dessutom ska framgå antalet klagomål och 
hur de har behandlats. Den undersökning 
som mäter hur den i 19 § föreskrivna kvali-
tetsnormen uppfylls ska utföras av ett organ 
som är oberoende av den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna 
och undersökningen ska skickas till Kom-
munikationsverket för kännedom.

42 §

Kontroll av posttjänsternas kvalitet

Varje postföretag ska årligen publicera 
uppgifter om tjänsternas kvalitet, av vilka 
dessutom ska framgå antalet klagomål och 
hur de har behandlats. Den undersökning 
som mäter hur den i 19 § föreskrivna kvali-
tetsnormen uppfylls ska utföras av ett organ 
som är oberoende av den som tillhandahåller 
samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna 
och undersökningen ska skickas till Trans-
port- och kommunikationsverket för känne-
dom.

43 §

Utdelning

Brevförsändelser till småhus ska bäras ut 
till en postlåda som med beaktande av de 
lokala förhållandena är belägen på ett rim-
ligt avstånd från adressatens adressplats. 
Brevförsändelser som delas ut till bostadslä-
genheter i höghus ska bäras ut till de en-
skilda höghusens fastighetsboxar eller till de 
enskilda lägenheternas brevinkast. 

När beslut fattas om utdelningsstället kan 
avseende dessutom fästas vid lokala om-
ständigheter eller adressatens personliga 
specialbehov som beror på ålder eller hälso-
tillstånd. Bland de personliga specialbeho-
ven ska adressatens rörelsehinder eller minst 
75 års ålder beaktas på det sätt som närmare 
anges i Kommunikationsverkets föreskrifter 
utfärdade med stöd av 48 §.

43 §

Utdelning

Brevförsändelser till småhus ska bäras ut 
till en postlåda som med beaktande av de 
lokala förhållandena är belägen på ett rim-
ligt avstånd från adressatens adressplats. 
Brevförsändelser som delas ut till bostadslä-
genheter i höghus ska bäras ut till de en-
skilda höghusens fastighetsboxar eller till de 
enskilda lägenheternas brevinkast.

När beslut fattas om utdelningsstället kan 
avseende dessutom fästas vid lokala om-
ständigheter eller adressatens personliga 
specialbehov som beror på ålder eller hälso-
tillstånd. Bland de personliga specialbeho-
ven ska adressatens rörelsehinder eller minst 
75 års ålder beaktas på det sätt som närmare 
anges i Transport- och kommunikationsver-
kets föreskrifter utfärdade med stöd av 48 §.
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Ankomstavi får användas vid utdelning av 
försändelser som ska kvitteras och postpaket 
samt vid utdelning av försändelser som på 
grund av sin storlek inte lämpar sig för ut-
delning. Postföretaget har rätt att på överlå-
telsedokumenten för brevförsändelser som 
ska kvitteras anteckna adressatens personbe-
teckning och den handling där personbe-
teckningen har kontrollerats.

Adressaten kan mot en rimlig avgift ingå 
avtal med postföretaget om arrangemang 
som avviker från bestämmelserna i denna 
paragraf.

Ankomstavi får användas vid utdelning av 
försändelser som ska kvitteras och postpaket 
samt vid utdelning av försändelser som på 
grund av sin storlek inte lämpar sig för ut-
delning. Postföretaget har rätt att på överlå-
telsedokumenten för brevförsändelser som 
ska kvitteras anteckna adressatens personbe-
teckning och den handling där personbe-
teckningen har kontrollerats.

Adressaten kan mot en rimlig avgift ingå 
avtal med postföretaget om arrangemang 
som avviker från bestämmelserna i denna 
paragraf.

43 a §

Returnering av försändelser som utdelats 
felaktigt

Ett postföretag ska i varje kommun inom 
dess verksamhetsområde som det anmält till 
Kommunikationsverket i enlighet med 4 § 
ordna en tjänst för returnering av försändel-
ser som utdelats felaktigt.

43 a §

Returnering av försändelser som utdelats 
felaktigt

Ett postföretag ska i varje kommun inom 
dess verksamhetsområde som det anmält till 
Transport- och kommunikationsverket i en-
lighet med 4 § ordna en tjänst för returne-
ring av försändelser som utdelats felaktigt.

44 §

Placering av postlådor

Placeringen av postlådor fastställs av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster för brevtjänster eller, om ingen 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster har ålagts, av ett annat postfö-
retag genom beslut av Kommunikationsver-
ket. Vid fastställandet av placeringen ska 
kraven i 43 och 45 § och de föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 48 § beaktas. 

En part som är missnöjd med placeringen 
av en postlåda kan föra ärendet till kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet för avgö-
rande. Den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster kan hos byggnadstill-
ståndsmyndigheten begära ett avgörande i 
en meningsskiljaktighet som gäller placering 
av en postlåda, om adressaten inte placerar 
postlådan på det ställe som tillhandahållaren 
anger men inte bestrider ärendet.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska i sitt beslut beakta annan användning av 
stället i fråga, kraven för en ändamålsenlig 

44 §

Placering av postlådor

Placeringen av postlådor fastställs av den 
som tillhandahåller samhällsomfattande 
tjänster för brevtjänster eller, om ingen 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster har ålagts, av ett annat postfö-
retag genom beslut av Transport- och kom-
munikationsverket. Vid fastställandet av 
placeringen ska kraven i 43 och 45 § och de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
48 § beaktas.

En part som är missnöjd med placeringen 
av en postlåda kan föra ärendet till kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet för avgö-
rande. Den som tillhandahåller samhällsom-
fattande tjänster kan hos byggnadstill-
ståndsmyndigheten begära ett avgörande i 
en meningsskiljaktighet som gäller placering 
av en postlåda, om adressaten inte placerar 
postlådan på det ställe som tillhandahållaren 
anger men inte bestrider ärendet.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska i sitt beslut beakta annan användning av 
stället i fråga, kraven för en ändamålsenlig 
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postverksamhet samt kraven i 43 och 45 § 
och de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 48 §.

postverksamhet samt kraven i 43 och 45 § 
och de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 48 §.

48 §

Kommunikationsverkets rätt att meddela fö-
reskrifter

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter

1) om placering av anordningar och 
mindre konstruktioner som behövs för mot-
tagning och utdelning av brevförsändelser, 
och

2) om hur lokala förhållanden eller adres-
satens personliga specialbehov som beror på 
minst 75 års ålder, rörelsehinder eller hälso-
tillstånd ska beaktas i postutdelningen.

48 §

Transport- och kommunikationsverkets
rätt att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter

1) om placering av anordningar och 
mindre konstruktioner som behövs för mot-
tagning och utdelning av brevförsändelser, 
och

2) om hur lokala förhållanden eller adres-
satens personliga specialbehov som beror på 
minst 75 års ålder, rörelsehinder eller hälso-
tillstånd ska beaktas i postutdelningen.

54 §

Postföretagets skyldighet att befordra en 
försändelse till adressaten och behandling 

av obeställbara försändelser

Postföretag är skyldiga att befordra brev-
försändelser eller postpaket till den adress 
som finns antecknad på försändelsen.

Om adressuppgiften för en brevförsän-
delse eller ett postpaket är bristfällig eller 
felaktig, ska postföretaget med hjälp av sitt 
adressregister och allmänt tillgängliga of-
fentliga register sträva efter att utreda adres-
satens rätta adress. Om adressaten har ingått 
en adressförändring eller ett avtal om vida-
rebefordran som är i kraft, ska brevförsän-
delser eller postpaket delas ut till den nya 
adressen, om inte postföretaget kommit 
överens om något annat med avsändaren. I 
fråga om brevförsändelser eller postpaket 
som ingår i de samhällsomfattande tjänster-
na kan det dock inte avtalas annat med av-
sändaren om adressutredning.

Postföretaget ska returnera brevförsändel-
ser eller postpaket till dess avsändare, om

1) adressatens adress inte kan utredas,
2) adressaten inte har velat ta emot försän-

delsen,
3) gällande avgift för försändelsen inte har 

betalats och adressaten inte har löst ut för-

54 §

Postföretagets skyldighet att befordra en 
försändelse till adressaten och behandling 

av obeställbara försändelser

Postföretag är skyldiga att befordra brev-
försändelser eller postpaket till den adress 
som finns antecknad på försändelsen.

Om adressuppgiften för en brevförsän-
delse eller ett postpaket är bristfällig eller 
felaktig, ska postföretaget med hjälp av sitt 
adressregister och allmänt tillgängliga of-
fentliga register sträva efter att utreda adres-
satens rätta adress. Om adressaten har ingått 
en adressförändring eller ett avtal om vida-
rebefordran som är i kraft, ska brevförsän-
delser eller postpaket delas ut till den nya 
adressen, om inte postföretaget kommit 
överens om något annat med avsändaren. I 
fråga om brevförsändelser eller postpaket 
som ingår i de samhällsomfattande tjänster-
na kan det dock inte avtalas annat med av-
sändaren om adressutredning.

Postföretaget ska returnera brevförsändel-
ser eller postpaket till dess avsändare, om

1) adressatens adress inte kan utredas,
2) adressaten inte har velat ta emot försän-

delsen,
3) gällande avgift för försändelsen inte har 

betalats och adressaten inte har löst ut för-
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sändelsen trots att postföretaget erbjudit den 
för lösen, eller

4) det är fråga om en försändelse som 
postföretaget inte kan transportera vidare av 
någon annan orsak som inte är beroende av 
det.

Om en försändelse som avses i 3 mom. 
inte kan returneras till avsändaren av någon 
orsak som inte beror på postföretaget, ska 
det behandlas som obeställbart. Postföretag 
ska omedelbart sända obeställbara brevför-
sändelser till Kommunikationsverket för be-
handling.

Bestämmelserna i 2—4 mom. tillämpas 
inte på adresserad direktreklam.

Postföretagen får ta ut en avgift för ny be-
fordran och returnering av paket samt för 
försändelser som ska återställas enligt be-
stämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. 
i konsumentskyddslagen.

sändelsen trots att postföretaget erbjudit den 
för lösen, eller

4) det är fråga om en försändelse som 
postföretaget inte kan transportera vidare av 
någon annan orsak som inte är beroende av 
det.

Om en försändelse som avses i 3 mom. 
inte kan returneras till avsändaren av någon 
orsak som inte beror på postföretaget, ska 
det behandlas som obeställbart. Postföretag 
ska omedelbart sända obeställbara brevför-
sändelser till Transport- och kommunikat-
ionsverket för behandling.

Bestämmelserna i 2–4 mom. tillämpas inte 
på adresserad direktreklam.

Postföretagen får ta ut en avgift för ny be-
fordran och returnering av paket samt för 
försändelser som ska återställas enligt be-
stämmelserna om distansförsäljning i 6 kap. 
i konsumentskyddslagen.

55 §

Postföretags rätt att öppna slutna försändel-
ser

Ett postföretag har inte rätt att öppna ett 
slutet brev.

Ett postföretag har rätt att öppna ett post-
paket, om

1) försändelsen är skadad och det är nöd-
vändigt att öppna den för att skydda innehål-
let eller konstatera dess skick,

2) det är skäl att misstänka att försändel-
sen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, 
eller

3) det är fråga om ett i 56 § avsett obe-
ställbart postpaket som måste öppnas för 
försäljning eller förstöring.

Ett postpaket får i närvaro av en annan 
person, öppnas av en person som Kommuni-
kationsverket har bemyndigat för denna 
uppgift. Innehållet i ett öppnat postpaket får 
inte granskas mera än vad som behövs med 
beaktande av orsaken till att det öppnas. På 
ett öppnat postpaket ska göras anteckningar 
som bestäms av Kommunikationsverket. 
Över öppnandet ska upprättas ett protokoll 
som ska undertecknas av dem som har del-
tagit i öppnandet och som ska sändas till 
Kommunikationsverket. På personer som är 
anställda hos ett postföretag tillämpas be-

55 §

Postföretags rätt att öppna slutna försändel-
ser

Ett postföretag har inte rätt att öppna ett 
slutet brev.

Ett postföretag har rätt att öppna ett post-
paket, om

1) försändelsen är skadad och det är nöd-
vändigt att öppna den för att skydda innehål-
let eller konstatera dess skick,

2) det är skäl att misstänka att försändel-
sen kan orsaka fara för hälsa eller egendom, 
eller

3) det är fråga om ett i 56 § avsett obe-
ställbart postpaket som måste öppnas för 
försäljning eller förstöring.

Ett postpaket får i närvaro av en annan 
person, öppnas av en person som Transport-
och kommunikationsverket har bemyndigat 
för denna uppgift. Innehållet i ett öppnat 
postpaket får inte granskas mera än vad som 
behövs med beaktande av orsaken till att det 
öppnas. På ett öppnat postpaket ska göras 
anteckningar som bestäms av Transport-
och kommunikationsverket. Över öppnandet 
ska upprättas ett protokoll som ska under-
tecknas av dem som har deltagit i öppnandet 
och som ska sändas till Transport- och 
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stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
när de utför uppgifter som nämns i denna 
paragraf.

Om ett postpaket som avses i 2 mom. 3 
punkten innehåller ett förtroligt meddelande 
ska det befordras till adressaten eller, om 
adressaten inte framgår av försändelsen, till 
Kommunikationsverket för behandling.

kommunikationsverket. På personer som är 
anställda hos ett postföretag tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar 
när de utför uppgifter som nämns i denna 
paragraf.

Om ett postpaket som avses i 2 mom. 3 
punkten innehåller ett förtroligt meddelande 
ska det befordras till adressaten eller, om 
adressaten inte framgår av försändelsen, till 
Transport- och kommunikationsverket för 
behandling.

57 §

Behandling av obeställbara försändelser vid 
Kommunikationsverket

Kommunikationsverket ska sträva efter att 
reda ut adressuppgifterna på adressaten eller 
avsändaren till en obeställbar postförsän-
delse som ett postföretag har sänt till verket 
i enlighet med 54 § 4 mom. Förfarandet för 
obeställbara försändelser tillämpas endast 
för att utreda avsändarens uppgifter, om det 
är fråga om en i 54 § 3 mom. 3 punkten av-
sedd försändelse.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska ge Kommunikationsverket
gratis tillgång till sitt adressregister för att 
reda ut adressuppgifterna på adressater eller 
avsändare.

Kommunikationsverket har vid behand-
lingen av obeställbara försändelser rätt att 
öppna ett slutet brev, om

1) det är nödvändigt för att reda ut adres-
satens adress så att försändelsen ska kunna 
frambefordras eller avsändarens adress för 
att försändelsen ska kunna returneras,

2) det är uppenbart att försändelsen kan 
orsaka fara för hälsa eller egendom, eller

3) det är uppenbart att innehållet i försän-
delsen av säkerhetsskäl hindrar det från att 
bli transporterat vidare.

Vid Kommunikationsverket får den som 
behandlar obeställbara försändelser öppna 
en postförsändelse endast i närvaro av en 
annan person. Innehållet i en öppnad post-
försändelse får inte granskas mera än vad 
som behövs med beaktande av orsaken till 
att den öppnas. På en öppnad försändelses 
omslag eller i en särskild bilaga som följer 
med försändelsen ska antecknas orsaken till 

57 §

Behandling av obeställbara försändelser vid 
Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket ska 
sträva efter att reda ut adressuppgifterna på 
adressaten eller avsändaren till en obeställ-
bar postförsändelse som ett postföretag har 
sänt till verket i enlighet med 54 § 4 mom. 
Förfarandet för obeställbara försändelser 
tillämpas endast för att utreda avsändarens 
uppgifter, om det är fråga om en i 54 § 3 
mom. 3 punkten avsedd försändelse.

Den som tillhandahåller samhällsomfat-
tande tjänster ska ge Transport- och kom-
munikationsverket gratis tillgång till sitt 
adressregister för att reda ut adressuppgif-
terna på adressater eller avsändare.

Transport- och kommunikationsverket har 
vid behandlingen av obeställbara försändel-
ser rätt att öppna ett slutet brev, om

1) det är nödvändigt för att reda ut adres-
satens adress så att försändelsen ska kunna 
frambefordras eller avsändarens adress för 
att försändelsen ska kunna returneras,

2) det är uppenbart att försändelsen kan 
orsaka fara för hälsa eller egendom, eller

3) det är uppenbart att innehållet i försän-
delsen av säkerhetsskäl hindrar försändelsen 
från att bli transporterad vidare.

Vid Transport- och kommunikationsverket
får den som behandlar obeställbara försän-
delser öppna en postförsändelse endast i 
närvaro av en annan person. Innehållet i en 
öppnad postförsändelse får inte granskas 
mera än vad som behövs med beaktande av 
orsaken till att den öppnas. På en öppnad 
försändelses omslag eller i en särskild bilaga 
som följer med försändelsen ska antecknas 
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att försändelsen har öppnats, tid och plats 
för öppnandet samt den bestämmelse som 
öppnandet grundat sig på. Anteckningen ska 
undertecknas av dem som verkställt öpp-
nandet. Över öppnandet ska också upprättas 
ett protokoll som avses i 55 §.

orsaken till att försändelsen har öppnats, tid 
och plats för öppnandet samt den bestäm-
melse som öppnandet grundat sig på. An-
teckningen ska undertecknas av dem som 
verkställt öppnandet. Över öppnandet ska 
också upprättas ett protokoll som avses i 55 
§.

58 §

Returnering av försändelser från Kommuni-
kationsverket till postföretag

Om en öppnad försändelse innehåller upp-
gifter som gör det möjligt för Kommunikat-
ionsverket att reda ut adressatens eller av-
sändarens adressuppgifter, ska Kommunikat-
ionsverket returnera försändelsen jämte an-
teckningarna om öppnandet till postföreta-
get. För säkerställandet av förtroligheten ska 
försändelsen returneras sluten.

Postföretaget ska befordra den av Kom-
munikationsverket returnerade försändelsen 
tillsammans med anteckningar om öppnan-
det till adressaten eller avsändaren, om deras 
adressuppgifter går att reda ut på basis av 
uppgifterna i försändelsen.

58 §

Returnering av försändelser från Transport-
och kommunikationsverket till postföretag

Om en öppnad försändelse innehåller upp-
gifter som gör det möjligt för Transport-
och kommunikationsverket att reda ut adres-
satens eller avsändarens adressuppgifter, ska 
Transport- och kommunikationsverket retur-
nera försändelsen jämte anteckningarna om 
öppnandet till postföretaget. För säkerstäl-
landet av förtroligheten ska försändelsen re-
turneras sluten.

Postföretaget ska befordra den av Trans-
port- och kommunikationsverket returnerade 
försändelsen tillsammans med anteckningar 
om öppnandet till adressaten eller avsända-
ren, om deras adressuppgifter går att reda ut 
på basis av uppgifterna i försändelsen.

59 §

Behandling av öppnade försändelser vid 
Kommunikationsverket

Om det i en öppnad postförsändelse inte 
finns uppgifter som gör det möjligt att be-
fordra försändelsen till adressaten eller re-
turnera den till avsändaren, ska Kommuni-
kationsverket förvara försändelsen i sex må-
nader. Förvaringstiden räknas från den dag 
då försändelsen öppnades.

Om adressaten eller avsändaren av en obe-
ställbar försändelse inte har kunnat redas ut 
inom förvaringstiden på sex månader, ska 
försändelsen förstöras på lämpligt sätt och 
så att förtroligheten tryggas. Om försändel-
sen innehåller annat än ett meddelande som 
är avsett att vara personligt, kan det övriga 
innehållet säljas på lämpligt sätt.

Medel som influtit vid försäljning av in-
nehållet i en försändelse ska redovisas till 
Kommunikationsverket minskade med kost-

59 §

Behandling av öppnade försändelser vid 
Transport- och kommunikationsverket

Om det i en öppnad postförsändelse inte 
finns uppgifter som gör det möjligt att be-
fordra försändelsen till adressaten eller re-
turnera den till avsändaren, ska Transport-
och kommunikationsverket förvara försän-
delsen i sex månader. Förvaringstiden räk-
nas från den dag då försändelsen öppnades.

Om adressaten eller avsändaren av en obe-
ställbar försändelse inte har kunnat redas ut 
inom förvaringstiden på sex månader, ska 
försändelsen förstöras på lämpligt sätt och 
så att förtroligheten tryggas. Om försändel-
sen innehåller annat än ett meddelande som 
är avsett att vara personligt, kan det övriga 
innehållet säljas på lämpligt sätt.

Medel som influtit vid försäljning av in-
nehållet i en försändelse ska redovisas till 
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naderna för försäljningen. Också pengar 
som finns i en försändelse ska redovisas till 
Kommunikationsverket. Kommunikations-
verket får också överlåta innehållet i försän-
delserna till allmännyttiga ändamål.

Kommunikationsverket ska från en i 57 § 2 
mom. 3 punkten avsedd försändelse av-
lägsna innehåll som av säkerhetsskäl hindrar 
vidarebefordran av försändelsen. Avlägsnat 
innehåll får säljas, förstöras eller överlåtas 
på ett sätt som avses i 2 och 3 mom. i denna 
paragraf dock utan att den tidsfrist som 
anges i 1 mom. iakttas. Kommunikations-
verket ska befordra försändelsen till postfö-
retaget för vidarebefordran. Kommunikat-
ionsverket ska på försändelsen göra anteck-
ningar om öppnande och avlägsnande av in-
nehåll.

En försändelse får förstöras utan iaktta-
gande av den i 1 mom. nämnda tiden, om 
det är fråga om

1) en försändelse vars innehåll uppenbart 
har förskämts,

2) en försändelse vars innehåll kan orsaka 
fara för hälsa eller egendom, eller

3) en försändelse som det av någon annan 
orsak är uppenbart onödigt att förvara.

Transport- och kommunikationsverket
minskade med kostnaderna för försäljning-
en. Också pengar som finns i en försändelse 
ska redovisas till Transport- och kommuni-
kationsverket. Transport- och kommunikat-
ionsverket får också överlåta innehållet i 
försändelserna till allmännyttiga ändamål.

Transport- och kommunikationsverket ska 
från en i 57 § 2 mom. 3 punkten avsedd för-
sändelse avlägsna innehåll som av säker-
hetsskäl hindrar vidarebefordran av försän-
delsen. Avlägsnat innehåll får säljas, förstö-
ras eller överlåtas på ett sätt som avses i 2 
och 3 mom. i denna paragraf dock utan att 
den tidsfrist som anges i 1 mom. iakttas.
Transport- och kommunikationsverket ska 
befordra försändelsen till postföretaget för 
vidarebefordran. Transport- och kommuni-
kationsverket ska på försändelsen göra an-
teckningar om öppnande och avlägsnande 
av innehåll.

En försändelse får förstöras utan iaktta-
gande av den i 1 mom. nämnda tiden, om 
det är fråga om

1) en försändelse vars innehåll uppenbart 
har förskämts,

2) en försändelse vars innehåll kan orsaka 
fara för hälsa eller egendom, eller

3) en försändelse som det av någon annan 
orsak är uppenbart onödigt att förvara.

60 §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska också tillämpas på en person som 
står i ett annat anställningsförhållande än 
tjänsteförhållande eller motsvarande anställ-
ningsförhållande till Kommunikationsverket
då han eller hon behandlar obeställbara för-
sändelser.

60 §

Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar ska också tillämpas på en person som 
står i ett annat anställningsförhållande än 
tjänsteförhållande eller motsvarande anställ-
ningsförhållande till Transport- och kom-
munikationsverket då han eller hon behand-
lar obeställbara försändelser.

61 §

Undantag från offentligheten för myndig-
hetshandlingar samt tystnadsplikt

De postförsändelser och handlingar i dem 
som Kommunikationsverket har i sin besitt-
ning och som verket fått när det skött sitt 
uppdrag enligt detta kapitel, är sekretessbe-

61 §

Undantag från offentligheten för myndig-
hetshandlingar samt tystnadsplikt

De postförsändelser och handlingar i dem 
som Transport- och kommunikationsverket
har i sin besittning och som verket fått när 
det skött sitt uppdrag enligt detta kapitel, är 
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lagda.

Anställda vid Kommunikationsverket får 
inte röja sådan information om postförsän-
delser eller deras innehåll som de fått när de 
skött uppgifter enligt detta kapitel. I fråga 
om tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande 
och brott mot tystnadsplikten föreskrivs i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999).

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf 
får Kommunikationsverket till ett postföretag 
lämna ut uppgifter ur protokoll över öpp-
nande av postförsändelser, om detta behövs 
för att utreda adressuppgifterna på en adres-
sat eller en avsändare av en försändelse.

sekretessbelagda.
Anställda vid Transport- och kommunikat-

ionsverket får inte röja sådan information 
om postförsändelser eller deras innehåll som 
de fått när de skött uppgifter enligt detta ka-
pitel. I fråga om tystnadsplikt, förbud mot 
utnyttjande samt brott mot tystnadsplikten 
föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999).

Trots vad som föreskrivs i denna paragraf 
får Transport- och kommunikationsverket
till ett postföretag lämna ut uppgifter ur pro-
tokoll över öppnande av postförsändelser, 
om detta behövs för att utreda adressuppgif-
terna på en adressat eller en avsändare av en 
försändelse.

65 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Närmare bestämmelser om postföretagens 
beredskapsskyldighet enligt 64 § får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Be-
stämmelserna kan gälla ordnande av behöv-
lig postverksamhet för att säkerställa ledan-
det av samhället eller samhällets säkerhet el-
ler för att säkerställa näringslivets funktions-
förmåga.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare tekniska föreskrifter om postföretags 
beredskapsskyldighet. Föreskrifterna kan 
gälla

1) posttjänsternas tekniska egenskaper,
2) handlingar som hänför sig till tryggande 

av postföretagens funktion och tjänster un-
der undantagsförhållanden,

3) tekniska åtgärder för att minimera stör-
ningar, samt

4) andra jämförbara tekniska frågor.

65 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Närmare bestämmelser om postföretagens 
beredskapsskyldighet enligt 64 § får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Be-
stämmelserna kan gälla ordnande av behöv-
lig postverksamhet för att säkerställa ledan-
det av samhället eller samhällets säkerhet el-
ler för att säkerställa näringslivets funktions-
förmåga.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
postföretags beredskapsskyldighet. Före-
skrifterna kan gälla

1) posttjänsternas tekniska egenskaper,
2) handlingar som hänför sig till tryggande 

av postföretagens funktion och tjänster un-
der undantagsförhållanden,

3) tekniska åtgärder för att minimera stör-
ningar, samt

4) andra jämförbara tekniska frågor.

67 §

Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklandet 
av postverksamheten ankommer på kommu-
nikationsministeriet.

Kommunikationsverket ska utöva tillsyn 
över att denna lag och de bestämmelser och 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den iakttas. Kommunikationsverket ska varje 

67 §

Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklandet 
av postverksamheten ankommer på kommu-
nikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utöva tillsyn över att denna lag och de be-
stämmelser och föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den iakttas. Transport- och 
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år publicera en berättelse över hur de kvali-
tetsnormer som anges i 19 § har iakttagits.

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket ska vid skötseln av uppgifter 
enligt denna lag vid behov samarbeta med 
konkurrensmyndigheterna och konsument-
myndigheterna.

kommunikationsverket ska varje år publicera 
en berättelse över hur de kvalitetsnormer 
som anges i 19 § har iakttagits.

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket ska vid 
skötseln av uppgifter enligt denna lag vid 
behov samarbeta med konkurrensmyndig-
heterna och konsumentmyndigheterna.

67 a §

Behandling av tillsynsärenden vid Kommu-
nikationsverket

Kommunikationsverket kan ta upp ärenden 
till prövning på en parts begäran eller på 
eget initiativ. 

Kommunikationsverket kan ställa sina till-
synsuppgifter enligt denna lag i viktighets-
ordning. Kommunikationsverket får lämna 
ett ärende utan prövning, om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om 
verksamhet som strider mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den, 

2) ärendet trots en misstanke om fel eller 
försummelser endast har en ringa betydelse 
med tanke på postmarknadens funktion, 
posttjänsternas tillförlitlighet eller tryggan-
det av en störningsfri postmarknad och med 
tanke på intressena hos de som använder 
tjänsterna, eller

3) en begäran om åtgärder är uppenbart 
ogrundad. 

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
fatta beslut om att i enlighet med 2 mom. 
inte ta upp ett ärende till prövning.

67 a §

Behandling av tillsynsärenden vid Trans-
port- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan 
ta upp ärenden till prövning på en parts be-
gäran eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag i 
viktighetsordning. Transport- och kommuni-
kationsverket får lämna ett ärende utan 
prövning, om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om 
verksamhet som strider mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller 
försummelser endast har en ringa betydelse 
med tanke på postmarknadens funktion, 
posttjänsternas tillförlitlighet eller tryggan-
det av en störningsfri postmarknad och med 
tanke på intressena hos de som använder 
tjänsterna, eller

3) en begäran om åtgärder är uppenbart 
ogrundad.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål fatta beslut om att i enlighet 
med 2 mom. inte ta upp ett ärende till pröv-
ning.

68 §

Tillsynsavgift för postverksamhet

Postföretagen ska betala en årlig tillsyns-
avgift för postverksamhet till Kommunikat-
ionsverket. Det sammanlagda beloppet av de 
tillsynsavgifter som tas ut hos postföretagen 
motsvarar de totala kostnader som Kommu-
nikationsverket orsakas av skötseln av såd-
ana uppgifter enligt denna lag som gäller 

68 §

Tillsynsavgift för postverksamhet

Postföretagen ska betala en årlig tillsyns-
avgift för postverksamhet till Transport- och 
kommunikationsverket. Det sammanlagda 
beloppet av de tillsynsavgifter som tas ut 
hos postföretagen motsvarar de totala kost-
nader som Transport- och kommunikations-
verket orsakas av skötseln av sådana uppgif-
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postföretag. ter enligt denna lag som gäller postföretag.

69 §

Storleken på tillsynsavgiften för postverk-
samhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet utgör 
0,29 procent av omsättningen för den an-
mälningspliktiga postverksamhet enligt 4 § 
som ett postföretag bedrivit i Finland under 
den räkenskapsperiod som löpt ut två år in-
nan tillsynsavgiften tas ut, dock minst 2 000 
euro.

Den tillsynsavgift för postverksamhet som 
tas ut hos ett nytt postföretag är 1 000 euro 
under det första verksamhetsåret och 5 000 
euro under det andra verksamhetsåret. Av-
giften för det tredje året och de därpå föl-
jande åren bestäms på det sätt som före-
skrivs i 1 mom.

Om räkenskapsperioden avviker från ka-
lenderåret, omvandlas omsättningen att mot-
svara omsättningen för ett år genom att den 
multipliceras med talet 12 och divideras 
med antalet månader i räkenskapsperioden.

Om den i 1 mom. avsedda postverksam-
heten helt och hållet upphör under en faktu-
reringsperiod, ska Kommunikationsverket
bestämma avgiftens storlek för den tid enligt 
1 mom. under vilken postverksamhet bedri-
vits. Om den i 1 mom. avsedda postverk-
samheten under tiden mellan utgången av 
den avgiftsgrundande räkenskapsperioden 
och avgiftens förfallodag har överlåtits till 
ett annat företag, ska Kommunikationsverket
bestämma hur stor avgiften ska vara för det 
företag som bedriver verksamheten på av-
giftens förfallodag, med beaktande av den 
fastställda omsättningen för den överlåtna 
postverksamheten enligt 1 mom. under den 
räkenskapsperiod som ligger till grund för 
avgiften.

Om det under tiden mellan utgången av 
den avgiftsgrundande räkenskapsperioden 
och avgiftens förfallodag har inträffat för-
ändringar i företagets koncernförhållanden, 
bestäms avgiftens storlek utgående från vil-
ken företagets andel har varit av den av-
giftsgrundande räkenskapsperiodens om-

69 §

Storleken på tillsynsavgiften för postverk-
samhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet utgör 
0,29 procent av omsättningen för den an-
mälningspliktiga postverksamhet enligt 4 § 
som ett postföretag bedrivit i Finland under 
den räkenskapsperiod som löpt ut två år in-
nan tillsynsavgiften tas ut, dock minst 2 000 
euro.

Den tillsynsavgift för postverksamhet som 
tas ut hos ett nytt postföretag är 1 000 euro 
under det första verksamhetsåret och 5 000 
euro under det andra verksamhetsåret. Av-
giften för det tredje året och de därpå föl-
jande åren bestäms på det sätt som före-
skrivs i 1 mom.

Om räkenskapsperioden avviker från ka-
lenderåret, omvandlas omsättningen att mot-
svara omsättningen för ett år genom att den 
multipliceras med talet 12 och divideras 
med antalet månader i räkenskapsperioden.

Om den i 1 mom. avsedda postverksam-
heten helt och hållet upphör under en faktu-
reringsperiod, ska Transport- och kommuni-
kationsverket bestämma avgiftens storlek för 
den tid enligt 1 mom. under vilken postverk-
samhet bedrivits. Om den i 1 mom. avsedda 
postverksamheten under tiden mellan ut-
gången av den avgiftsgrundande räken-
skapsperioden och avgiftens förfallodag har 
överlåtits till ett annat företag, ska Trans-
port- och kommunikationsverket bestämma 
hur stor avgiften ska vara för det företag 
som bedriver verksamheten på avgiftens för-
fallodag, med beaktande av den fastställda 
omsättningen för den överlåtna postverk-
samheten enligt 1 mom. under den räken-
skapsperiod som ligger till grund för avgif-
ten.

Om det under tiden mellan utgången av 
den avgiftsgrundande räkenskapsperioden 
och avgiftens förfallodag har inträffat för-
ändringar i företagets koncernförhållanden, 
bestäms avgiftens storlek utgående från vil-
ken företagets andel har varit av den av-
giftsgrundande räkenskapsperiodens om-
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sättning för den i 1 mom. avsedda postverk-
samheten.

En avgift som tagits ut återbetalas inte 
även om företaget upphör med den post-
verksamhet som avses i 1 mom.

sättning för den i 1 mom. avsedda postverk-
samheten.

En avgift som tagits ut återbetalas inte 
även om företaget upphör med den post-
verksamhet som avses i 1 mom.

70 §

Omsättningen i en koncern som grund för 
bestämmande av avgiften

Om ett postföretag ingår i en i 1 kap. 6 § i 
bokföringslagen (1336/1997) avsedd kon-
cern, är grunden för postföretagets avgift fö-
retagets andel av den gemensamma omsätt-
ningen för den postverksamhet som de av-
giftsskyldiga postföretagen i samma koncern 
bedriver i Finland, minskad med företagens 
inbördes omsättning av denna verksamhet. 
Avgiften bestäms på samma sätt också i så-
dana fall då moderbolaget inte är finskt.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriet får närmare bestämmelser utfär-
das om hur de uppgifter som behövs för be-
stämmande av avgiften ska anmälas till 
Kommunikationsverket.

70 §

Omsättningen i en koncern som grund för 
bestämmande av avgiften

Om ett postföretag ingår i en i 1 kap. 6 § i 
bokföringslagen (1336/1997) avsedd kon-
cern, är grunden för postföretagets avgift fö-
retagets andel av den gemensamma omsätt-
ningen för den postverksamhet som de av-
giftsskyldiga postföretagen i samma koncern 
bedriver i Finland, minskad med företagens 
inbördes omsättning av denna verksamhet. 
Avgiften bestäms på samma sätt också i så-
dana fall då moderbolaget inte är finskt.

Genom förordning av kommunikations-
ministeriet får närmare bestämmelser utfär-
das om hur de uppgifter som behövs för be-
stämmande av avgiften ska anmälas till 
Transport- och kommunikationsverket.

71 §

Bestämmande och uttagande av tillsynsav-
gift för postverksamhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet tas ut 
årligen i fyra poster. Tillsynsavgiften för 
postverksamhet påförs av Kommunikations-
verket. Närmare bestämmelser om verkstäl-
ligheten av avgiften får utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet.

För bestämmande av avgiften har Kom-
munikationsverket rätt att av ett postföretag 
få uppgifter om omsättningen för den i 69 § 
avsedda postverksamhet som bedrivits av 
företaget i Finland under den räkenskapspe-
riod som löpt ut två år före det år avgiften 
tas ut. De postföretag som ingår i en kon-
cern ska dessutom lämna Kommunikations-
verket en utredning om vilka poster i kon-
cernföretagens inbördes postverksamhet 
som i enlighet med 70 § 1 mom. har dragits 
av från postverksamhetens omsättning. Post-
företaget ska ge in uppgifterna till Kommu-

71 §

Bestämmande och uttagande av tillsynsav-
gift för postverksamhet

Tillsynsavgiften för postverksamhet tas ut 
årligen i fyra poster. Tillsynsavgiften för 
postverksamhet påförs av Transport- och 
kommunikationsverket. Närmare bestäm-
melser om verkställigheten av avgiften får 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

För bestämmande av avgiften har Trans-
port- och kommunikationsverket rätt att av 
ett postföretag få uppgifter om omsättningen 
för den i 69 § avsedda postverksamhet som 
bedrivits av företaget i Finland under den 
räkenskapsperiod som löpt ut två år före det 
år avgiften tas ut. De postföretag som ingår i 
en koncern ska dessutom lämna Transport-
och kommunikationsverket en utredning om 
vilka poster i koncernföretagens inbördes 
postverksamhet som i enlighet med 70 § 1 
mom. har dragits av från postverksamhetens 
omsättning. Postföretaget ska ge in uppgif-
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nikationsverket inom en månad efter det 
bokslutet har fastställts. En kopia av det 
fastställda bokslutet och koncernbokslutet 
ska ges in som bilaga.

Bestämmelser om tillsynsavgiftens direkta 
utsöksbarhet utan utsökningsgrund finns i 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007). Om tillsynsavgiften för 
postverksamhet inte betalas senast på förfal-
lodagen, tas på det obetalda beloppet ut en 
årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som
avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället 
för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en 
dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmåls-
räntan skulle understiga detta belopp.

terna till Transport- och kommunikations-
verket inom en månad efter det att bokslutet 
har fastställts. En kopia av det fastställda 
bokslutet och koncernbokslutet ska ges in 
som bilaga.

Bestämmelser om tillsynsavgiftens direkta 
utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). Om tillsynsavgiften för post-
verksamhet inte betalas senast på förfallo-
dagen, tas på det obetalda beloppet ut en år-
lig dröjsmålsränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället 
för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en 
dröjsmålsavgift på fem euro, om dröjsmåls-
räntan skulle understiga detta belopp.

72 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Trots vad som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om sekretess för handlingar är post-
företagen skyldiga att samla in och över-
lämna till kommunikationsministeriet och 
Kommunikationsverket sådana uppgifter om 
sin ekonomi och verksamhet enligt denna 
lag som dessa myndigheter behöver för att 
sköta uppgifter som avses i denna lag eller 
för att upprätta statistik som hänför sig till 
dessa uppgifter. Uppgifterna ska överlämnas 
gratis, utan obefogat dröjsmål och i den 
form som myndigheten begär.

Den skyldighet att samla in och överlämna 
uppgifter som avses i 1 mom. gäller också 
andra företag som i sin besittning har in-
formation som är nödvändig och av bety-
delse för postverksamhet eller de myndig-
hetsuppgifter som avses i denna lag.

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket ska uppge användningsän-
damålet för uppgifterna samt motivera begä-
ran om överlämnande av uppgifter.

Kommunikationsverket ska överlämna i 1 
mom. avsedda uppgifter som fåtts vid utfö-
randet av i denna lag föreskrivna uppgifter 
till kommunikationsministeriet på ministeri-
ets begäran. Kommunikationsverket ska utan 
dröjsmål underrätta den som de överläm-
nade uppgifterna gäller om överlämnandet.

72 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Trots vad som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om sekretess för handlingar är post-
företagen skyldiga att samla in och över-
lämna till kommunikationsministeriet och 
Transport- och kommunikationsverket såd-
ana uppgifter om sin ekonomi och verksam-
het enligt denna lag som dessa myndigheter 
behöver för att sköta uppgifter som avses i 
denna lag eller för att upprätta statistik som 
hänför sig till dessa uppgifter. Uppgifterna 
ska överlämnas gratis, utan obefogat dröjs-
mål och i den form som myndigheten begär.

Den skyldighet att samla in och överlämna 
uppgifter som avses i 1 mom. gäller också 
andra företag som i sin besittning har in-
formation som är nödvändig och av bety-
delse för postverksamhet eller de myndig-
hetsuppgifter som avses i denna lag.

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket ska uppge 
användningsändamålet för uppgifterna samt 
motivera begäran om överlämnande av upp-
gifter.

Transport- och kommunikationsverket ska 
överlämna i 1 mom. avsedda uppgifter som 
fåtts vid utförandet av i denna lag före-
skrivna uppgifter till kommunikationsmi-
nisteriet på ministeriets begäran. Transport-
och kommunikationsverket ska utan dröjs-
mål underrätta den som de överlämnade 
uppgifterna gäller om överlämnandet.
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73 §

Användning av handlingar från utländska 
myndigheter

Kommunikationsministeriet eller Kommu-
nikationsverket får använda sekretessbe-
lagda handlingar som det tagit emot av ut-
ländska myndigheter endast för det ändamål 
för vilket de har getts.

73 §

Användning av handlingar från utländska 
myndigheter

Kommunikationsministeriet eller Trans-
port- och kommunikationsverket får använda 
sekretessbelagda handlingar som det tagit 
emot av utländska myndigheter endast för 
det ändamål för vilket de har getts.

74 §

Utlämnande av uppgifter till Europeiska 
kommissionen eller till en annan EES-stat

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket är skyldiga att på begäran av 
Europeiska kommissionen och tillsynsmyn-
digheten i en annan stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet över-
lämna uppgifter som behövs för tillsynen av 
den inre marknaden för posttjänster.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
kommunikationsministeriet och Kommuni-
kationsverket rätt att överlämna sekretessbe-
lagda handlingar till samt röja sekretessbe-
lagda uppgifter för Europeiska kommission-
en och tillsynsmyndigheten i en annan stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om det är nödvändigt för till-
synen av den inre marknaden för posttjäns-
ter.

74 §

Utlämnande av uppgifter till Europeiska 
kommissionen eller till en annan EES-stat

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket är skyldiga 
att på begäran av Europeiska kommissionen 
och tillsynsmyndigheten i en annan stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området överlämna uppgifter som behövs 
för tillsynen av den inre marknaden för post-
tjänster.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
kommunikationsministeriet och Transport-
och kommunikationsverket rätt att över-
lämna sekretessbelagda handlingar till samt 
röja sekretessbelagda uppgifter för Europe-
iska kommissionen och tillsynsmyndigheten 
i en annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om det är nöd-
vändigt för tillsynen av den inre marknaden 
för posttjänster.

75 §

Tvångsmedel

Om ett postföretag eller en annan sådan 
sammanslutning som bestämmelserna i 
denna lag berör bryter mot denna lag eller 
mot bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, kan Kommunikat-
ionsverket ålägga företaget eller samman-
slutningen att rätta sitt fel eller sin försum-
melse.

Kommunikationsverket kan förena ett be-
slut som avses i 1 mom. med vite eller med 

75 §

Tvångsmedel

Om ett postföretag eller en annan sådan 
sammanslutning som bestämmelserna i 
denna lag berör bryter mot denna lag eller 
mot bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, kan Transport- och 
kommunikationsverket ålägga företaget eller 
sammanslutningen att rätta sitt fel eller sin 
försummelse.

Transport- och kommunikationsverket kan 
förena ett beslut som avses i 1 mom. med 
vite eller med hot om att verksamheten helt 
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hot om att verksamheten helt eller delvis 
avbryts eller att den försummade åtgärden 
vidtas på den försumliges bekostnad så som 
föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits 
på den försumliges bekostnad betalas i för-
skott av statens medel. Kostnaderna är di-
rekt utsöksbara. Bestämmelser om indriv-
ningen av dem finns i lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter.

eller delvis avbryts eller att den försummade 
åtgärden vidtas på den försumliges bekost-
nad så som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits 
på den försumliges bekostnad betalas i för-
skott av statens medel. Kostnaderna är di-
rekt utsökbara. Bestämmelser om indriv-
ningen av dem finns i lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter.

76 §

Olovligt bedrivande av postverksamhet

Den som bedriver postverksamhet utan att 
ha gjort en i 4 § avsedd anmälan till Kom-
munikationsverket ska, om inte strängare 
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för olovligt bedrivande av post-
verksamhet dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är 
ringa.

76 §

Olovligt bedrivande av postverksamhet

Den som bedriver postverksamhet utan att 
ha gjort en i 4 § avsedd anmälan till Trans-
port- och kommunikationsverket ska, om 
inte strängare straff för gärningen föreskrivs 
någon annanstans i lag, för olovligt bedri-
vande av postverksamhet dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är 
ringa.

79 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter

Om ett postföretag eller en person vars rät-
tighet, intresse eller skyldighet saken gäller 
anser att någon handlar i strid med denna lag 
eller med bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den, får företaget eller personen i 
fråga föra ärendet till Kommunikationsverket
för avgörande. Kommunikationsverket ska 
fatta beslut i ärendet inom fyra månader från 
det att ärendet har anhängiggjorts. Tidsfris-
ten gäller inte exceptionellt omfattande 
ärenden och inte heller sådant som annars 
har skett under exceptionella förhållanden. 
Kommunikationsverket kan också på eget 
initiativ ta upp ärenden för avgörande. 

Den som önskar få ett beslut av Kommuni-
kationsverket i fråga om en omständighet 
som gäller honom själv ska ges information 
om hur begäran om beslut görs.

Kommunikationsverkets beslutanderätt 
omfattar inte frågor som gäller avtalsförhål-
landen mellan postföretag och kunder eller 

79 §

Avgörande av meningsskiljaktigheter

Om ett postföretag eller en person vars rät-
tighet, intresse eller skyldighet saken gäller 
anser att någon handlar i strid med denna lag 
eller med bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den, får företaget eller personen i 
fråga föra ärendet till Transport- och kom-
munikationsverket för avgörande. Trans-
port- och kommunikationsverket ska fatta 
beslut i ärendet inom fyra månader från det 
att ärendet har anhängiggjorts. Tidsfristen 
gäller inte exceptionellt omfattande ärenden 
och inte heller sådant som annars har skett 
under exceptionella förhållanden. Trans-
port- och kommunikationsverket kan också 
på eget initiativ ta upp ärenden för avgö-
rande.

Den som önskar få ett beslut av Trans-
port- och kommunikationsverket i fråga om 
en omständighet som gäller honom eller 
henne själv ska ges information om hur be-
gäran om beslut görs.

Transport- och kommunikationsverkets
beslutanderätt omfattar inte frågor som gäl-
ler avtalsförhållanden mellan postföretag 
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ersättningsansvaret. och kunder eller ersättningsansvaret.

80 §

Ändringssökande

Beslut av kommunikationsministeriet, 
Kommunikationsverket och kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). 

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller åläggande och ändring av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen 
får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av kommunikationsministeriet 
och Kommunikationsverket ska iakttas obe-
roende av ändringssökande, om inte be-
svärsmyndigheten beslutar något annat.

Kommunikationsverket har rätt att anföra 
besvär över ett i 2 mom. avsett beslut av 
förvaltningsdomstolen genom vilket förvalt-
ningsdomstolen har upphävt eller ändrat ett 
beslut av Kommunikationsverket.

80 §

Ändringssökande

Beslut av kommunikationsministeriet, 
Transport- och kommunikationsverket och 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller åläggande och ändring av skyl-
dighet att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. Över andra beslut av för-
valtningsdomstolen får besvär anföras end-
ast om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd.

Ett beslut av kommunikationsministeriet 
och Transport- och kommunikationsverket
ska iakttas oberoende av ändringssökande, 
om inte besvärsmyndigheten beslutar något 
annat.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att anföra besvär över ett i 2 mom. avsett 
beslut av förvaltningsdomstolen genom vil-
ket förvaltningsdomstolen har upphävt eller 
ändrat ett beslut av Transport- och kommu-
nikationsverket.

81 §

Handräckning

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har rätt att få handräckning 
av polisen, tullmyndigheterna och gränsbe-
vakningsväsendet för verkställandet av 
denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den.

81 §

Handräckning

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket har rätt att 
få handräckning av polisen, Tullen och 
Gränsbevakningsväsendet för verkställandet 
av denna lag och de bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den.

82 §

Frimärksutgivning och användning av 
andra portomärken

Kommunikationsministeriet kan på ansö-
kan bevilja postföretag rätt att utge internat-
ionellt godkända eller i Finland godkända 

82 §

Frimärksutgivning och användning av 
andra portomärken

Kommunikationsministeriet kan på ansö-
kan bevilja postföretag rätt att utge internat-
ionellt godkända eller i Finland godkända 
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frimärken. Rätten att utge frimärken gäller 
tills vidare.

Kommunikationsverket kan vid behov 
meddela föreskrifter om formen på porto-
märken som motsvarar frimärken och om 
deras placering på brevförsändelser samt om 
annan användning av dem.

frimärken. Rätten att utge frimärken gäller 
tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vid behov meddela föreskrifter om formen 
på portomärken som motsvarar frimärken 
och om deras placering på brevförsändelser 
samt om annan användning av dem.

84 §

Övergångsbestämmelse

En koncession för postverksamhet som är 
i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller 
tills en ny koncession har beviljats med stöd 
av denna lag. Koncessionen gäller dock 
högst till utgången av koncessionsperioden. 
Om villkoren i koncessionen strider mot be-
stämmelserna i denna lag, ska bestämmel-
serna i denna lag iakttas.

Ansökningar om koncession som är an-
hängiga när denna lag träder i kraft behand-
las enligt bestämmelserna i denna lag.

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster som är i kraft vid ikraftträ-
dandet av denna lag gäller till dess att Kom-
munikationsverket meddelar ett beslut ge-
nom vilket en ny skyldighet att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster åläggs el-
ler genom vilket en skyldighet inte alls 
åläggs eller åläggs endast delvis. Innehållet i 
skyldigheten att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster bestäms enligt 3 kap. efter 
denna lags ikraftträdande med beaktande av 
vad som föreskrivs i 10 mom.

Kommunikationsverket ska första gången 
göra en i 22 § avsedd utvärdering av mark-
naden så att den är tillgänglig senast ett år 
efter lagens ikraftträdande.

Vad som i 38 § bestäms om adressregister 
tillämpas även på de uppgifter som finns i
postföretagets register vid lagens ikraftträ-
dande.

Ett postföretag som vid denna lags 
ikrafträdande har rätt att ge ut frimärken får 
fortsätta att ge ut frimärken under sin kon-
cessionsperiod.

På avtal som gällde vid denna lags ikraft-
trädande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Om en försän-
delse har lämnats till ett postföretag för 

84 §

Övergångsbestämmelse

En koncession för postverksamhet som är 
i kraft vid ikraftträdandet av denna lag gäller 
tills en ny koncession har beviljats med stöd 
av denna lag. Koncessionen gäller dock 
högst till utgången av koncessionsperioden. 
Om villkoren i koncessionen strider mot be-
stämmelserna i denna lag, ska bestämmel-
serna i denna lag iakttas.

Ansökningar om koncession som är an-
hängiga när denna lag träder i kraft behand-
las enligt bestämmelserna i denna lag.

Skyldighet att tillhandahålla samhällsom-
fattande tjänster som är i kraft vid ikraftträ-
dandet av denna lag gäller till dess att 
Transport- och kommunikationsverket med-
delar ett beslut genom vilket en ny skyldig-
het att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster åläggs eller genom vilket en skyl-
dighet inte alls åläggs eller åläggs endast 
delvis. Innehållet i skyldigheten att tillhan-
dahålla samhällsomfattande tjänster bestäms 
enligt 3 kap. efter denna lags ikraftträdande 
med beaktande av vad som föreskrivs i 10 
mom.

Transport- och kommunikationsverket ska 
första gången göra en i 22 § avsedd utvärde-
ring av marknaden så att den är tillgänglig 
senast ett år efter lagens ikraftträdande.

Vad som i 38 § bestäms om adressregister 
tillämpas även på de uppgifter som finns i 
postföretagets register vid lagens ikraftträ-
dande.

Ett postföretag som vid denna lags ikraft-
trädande har rätt att ge ut frimärken får fort-
sätta att ge ut frimärken under sin koncess-
ionsperiod.

På avtal som gällde vid denna lags ikraft-
trädande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. Om en försän-
delse har lämnats till ett postföretag för 
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transport före denna lags ikraftträdande, ska 
på postföretagets ansvar tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i denna lag om behand-
ling av obeställbara försändelser tillämpas 
också på sådana försändelser som lämnats 
för befordran före ikraftträdandet av denna 
lag och som postföretaget inte medan lagen 
om posttjänster var i kraft har kunnat sända 
till Kommunikationsverket eller sälja eller 
förstöra. Kommunikationsverket har rätt att 
förstöra eller sälja dessa försändelser utan 
att öppna dem eller sälja deras innehåll utan 
att iaktta den tidsfrist som föreskrivs i 59 § 1 
mom.

Vad som i 56 § 6 mom. bestäms om varor 
som transporterats i postnätet och som inte 
längre går att koppla ihop med någon post-
försändelse tillämpas också på en sådan i 
bestämmelsen avsedd vara som var i postfö-
retagets besittning vid lagens ikraftträdande.

Den i 16 § föreskrivna skyldigheten att 
sörja för verksamhetsställenas tillgänglighet 
tillämpas från och med sex månader från det 
att denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft.

transport före denna lags ikraftträdande, ska 
på postföretagets ansvar tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i denna lag om behand-
ling av obeställbara försändelser tillämpas 
också på sådana försändelser som lämnats 
för befordran före ikraftträdandet av denna 
lag och som postföretaget inte medan lagen 
om posttjänster var i kraft har kunnat sända 
till Transport- och kommunikationsverket el-
ler sälja eller förstöra. Transport- och kom-
munikationsverket har rätt att förstöra dessa 
försändelser utan att öppna dem eller sälja 
deras innehåll utan att iaktta den tidsfrist 
som föreskrivs i 59 § 1 mom.

Vad som i 56 § 6 mom. bestäms om varor 
som transporterats i postnätet och som inte 
längre går att koppla ihop med någon post-
försändelse tillämpas också på en sådan i 
bestämmelsen avsedd vara som var i postfö-
retagets besittning vid lagens ikraftträdande.

Den i 16 § föreskrivna skyldigheten att 
sörja för verksamhetsställenas tillgänglighet 
tillämpas från och med sex månader från det 
att denna lag trädde i kraft.
(upphävs)

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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68.

Lag 

om ändring av banlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i banlagen (110/2007) 2, 3, 5—9, 12, 13, 15, 18, 22, 25—28, 28 a—28 d, 30—33, 

35—38, 40—42, 43, 44, 46, 46 a, 47—50, 52, 55, 57—61, 63, 65, 69—75, 78—84, 85 a, 87, 
88, 89, 89 a, 90—92, 94 §, av dem 3, 5, 8, 12, 15, 22, 25, 28, 28 a, 28 c, 69, 79, 91 och 92 § 
sådana de lyder i lag (   /    ), 7, 18, 26, 28 b, 28 d, 38, 40, 41, 46, 46 a, 47, 48, 57, 65, 70, 74, 
80, 83, 85 a, 87, 89, 89 a, 90 och 94 § sådana de lyder i lag 567/2016, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 
78 och 81 § sådana de lyder i lag 1243/2009, 35, 49 och 82 § sådana de lyder delvis ändrade i 
lag 1243/2009 och 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1243/2009 och 567/2016, 
samt

fogas till lagen nya 8 a, 22 a, 22 b och 100 § och en ny 86 §, i stället för den 86 § som upp-
hävts genom lag 567/2016, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om bannät, ban-
hållning, nedläggning av banor och de rättig-
heter och skyldigheter som banhållaren har 
liksom även om fastighetsägares och övriga 
sakägares rättsliga ställning i ärenden som 
gäller banhållning samt om privata spåran-
läggningar med de begränsningar som anges 
i 2 och 3 mom.

Denna lag tillämpas inte på ett hamn-, la-
ger- eller fabriksområde eller något annat 
motsvarande område som avstängts från all-
män trafik och som hör till en privat spåran-
läggning. På ett sådant område ska järnvägen 
dock planeras, byggas och underhållas så att 
tågtrafik och annan trafik kan fungera tryggt 
och så att järnvägen inte orsakar fara för 
verksamheten på området.

Bestämmelserna i 18 § 4 mom., 31—33 §, 
43 § 4 mom., 2 a kap. och 4 kap. tillämpas 
inte på privata spåranläggningar. Denna lag 
tillämpas inte på nedläggning av privata spå-
ranläggningar.

2 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om bannät, ban-
hållning, nedläggning av en järnväg och de 
rättigheter och skyldigheter som bannätsför-
valtaren har liksom även om fastighetsägares 
och övriga sakägares rättsliga ställning i 
ärenden som gäller banhållning samt om pri-
vata spåranläggningar med de begränsningar 
som anges i 2 och 3 mom.

Denna lag tillämpas inte på ett hamn-, la-
ger- eller fabriksområde eller något annat 
motsvarande område som avstängts från all-
män trafik och som hör till en privat spåran-
läggning. På ett sådant område ska järnvägen 
dock planeras, byggas och underhållas så att 
tågtrafik och annan trafik kan fungera tryggt 
och så att järnvägen inte orsakar fara för 
verksamheten på området.

Bestämmelserna i 8 a §, 18 § 4 mom. 27 §, 
31—33 §, 43 § 4 mom., 2 a kap. och 4 kap. 
tillämpas inte på privata spåranläggningar. 
Denna lag tillämpas inte på nedläggning av 
privata spåranläggningar.
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3 § 

Defitioner 

I denna lag avses med 
1) järnväg en en- eller flerspårig bana samt 

ett järnvägsområde och de byggnader, an-
läggningar och anordningar som finns där 
och som behövs för att sköta och trygga tra-
fiken samt för all verksamhet som hänför sig
till dessa, 

2) järnvägsområde ett område som behövs 
för banan, banområdet, byggnaderna, anord-
ningarna och skötseln av trafiken samt för all 
verksamhet som hänför sig till dessa och be-
hövliga serviceområden för järnvägstrafik, 

3) serviceområde för järnvägstrafik områ-
den som behövs direkt för servicefunktioner-
na inom järnvägstrafiken, 

4) frisiktsområde ett sådant område i en 
plankorsning som är fritt från hinder som 
skymmer sikten mot banan, 

5) biområde ett marktäktsområde eller en 
placeringsplats för marksubstanser som be-
hövs för banhållningen eller ett område som 
reserverats för anordningar som behövs för 
banhållningen, 

6) skyddsområde ett område utanför järn-
vägsområdet som behövs för att främja en 
trygg användning av banan, 

7) banhållning planering, förvärv, byg-
gande, förvaltning och underhåll av en järn-
väg och fast egendom som hänför sig till den 
samt förbättring av en befintlig järnväg, 

8) byggande av järnväg anläggande av ny 
järnväg och förbättring av befintlig järnväg, 

9) bannät statsägda järnvägar som förvaltas 
av Trafikverket och med TEN-nätet de järn-
vägar som hör till ett sådant stomnät eller 
övergripande nät som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
1315/2013 om unionens riktlinjer för ut-
byggnad av det transeuropeiska transportnä-
tet och om upphävande av beslut nr 
661/2010/EU, 

10) privat spåranläggning en till bannätet 
ansluten järnväg som inte är statsägd och inte 
förvaltas av Trafikverket, 

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) järnväg en en- eller flerspårig bana samt 

ett järnvägsområde och de byggnader, an-
läggningar och anordningar som finns där 
och som behövs för att sköta och trygga tra-
fiken samt för all verksamhet som hänför sig 
till dessa,

2) järnvägsområde ett område som behövs 
för banan, banområdet, byggnaderna, anord-
ningarna och skötseln av trafiken samt för all 
verksamhet som hänför sig till dessa och be-
hövliga serviceområden för järnvägstrafik,

3) serviceområde för järnvägstrafik områ-
den som behövs direkt för servicefunktioner-
na inom järnvägstrafiken,

4) frisiktsområde ett sådant område i en 
plankorsning som är fritt från hinder som 
skymmer sikten mot banan,

5) biområde ett marktäktsområde eller en 
placeringsplats för marksubstanser som be-
hövs för banhållningen eller ett område som 
reserverats för anordningar som behövs för 
banhållningen,

6) skyddsområde ett område utanför järn-
vägsområdet som behövs för att främja en 
trygg användning av banan,

7) banhållning planering, förvärv, byg-
gande, förvaltning och underhåll av en järn-
väg och fast egendom som hänför sig till den, 

8) byggande av järnväg anläggande av ny 
järnväg och förbättring av en befintlig järn-
väg,

9) bannät statsägda järnvägar som förvaltas 
av Trafikledsverket och sådana privata spår-
anläggningar som hör till tillämpningsområ-
det för lagen samt med TEN-nätet de järnvä-
gar som hör till ett sådant stomnät eller över-
gripande nät som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om 
unionens riktlinjer för utbyggnad av det tran-
seuropeiska transportnätet och om upphä-
vande av beslut nr 661/2010/EU, 

10) privat spåranläggning en till statens 
bannät ansluten järnväg som inte är statsägd 
och inte förvaltas av Trafikledsverket,

11) väg enskilda vägar enligt lagen om en-
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11) väg enskilda vägar enligt lagen om en-
skilda vägar (358/1962) samt andra enskilda 
vägar, landsvägar enligt lagen om trafiksy-
stem och landsvägar (503/2005) och gator 
enligt markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999),  

12) väghållare sådana vägdelägare som av-
ses i lagen om enskilda vägar gemensamt el-
ler ett väglag, då ett sådant har bildats, eller 
en fastighetsägare eller den väghållnings-
myndighet som avses i 11 § 1 mom. i lands-
vägslagen eller kommunen i egenskap av an-
svarig för gatuhållningen i enlighet med 
markanvändnings- och bygglagen, 

13) trafikanordning trafikljus, vägmärken, 
avstängnings- och varningsanordningar samt 
vägmarkeringar.  
(nytt)

Med en fastighet jämställs vid tillämpning-
en av denna lag även ett outbrutet område 
och fastigheters samfällda område.

skilda vägar ( / ) samt andra enskilda vägar, 
landsvägar enligt lagen om trafiksystem och 
landsvägar ( / ) och gator enligt markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999),

12) väghållare sådana vägdelägare som av-
ses i lagen om enskilda vägar gemensamt el-
ler ett väglag, då ett sådant har bildats, eller 
en fastighetsägare eller den väghållare som 
avses i 10 § 1 mom. i lagen om trafiksystem
och landsvägar eller kommunen i egenskap 
av ansvarig för gatuhållningen i enlighet med 
markanvändnings- och bygglagen,

13) trafikanordning trafikljus, vägmärken, 
avstängnings- och varningsanordningar samt 
vägmarkeringar, 

14) bannätsförvaltare Trafikledsverket 
samt förvaltare av sådana privata spåran-
läggningar som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde. 

Med en fastighet jämställs vid tillämpning-
en av denna lag även ett outbrutet område 
och fastigheters samfällda område.

5 §  

Allmänna krav på banhållningen 

Bannätet ska utvecklas och underhållas och 
investeringar ska göras i syfte att främja 

1) målsättningarna för den riksomfattande 
trafiksystemplaneringen, 

2) uppnåendet av de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen och utvecklingen 
av områdena samt i samband med planering-
en av markanvändningen målsättningarna för 
samhällsstrukturen och miljön och en eko-
nomisk områdes- och samhällsstruktur, 

3) minskning av trafikutsläppen, samt 
4) möjligheterna att utnyttja data och digi-

talisering, automatisering av trafiken och 
förutsättningarna för utveckling av trafik-
tjänsterna. 

Järnvägarna ska med beaktande av deras 
trafikmässiga betydelse planeras, byggas och 
underhållas så att 

1) bannätet erbjuder förbindelser för trygg 
och fungerande trafik och transporter mellan 
olika regioner i landet med beaktande av till-
gängliga förbindelser, olika befolknings-

5 §

Allmänna krav på banhållning

Bannätet ska utvecklas och underhållas och 
investeringar ska göras i syfte att främja 

1) målsättningarna för den riksomfattande 
trafiksystemplaneringen,

2) uppnåendet av de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen och utvecklingen 
av områdena samt i samband med planering-
en av markanvändningen målsättningarna för 
samhällsstrukturen och miljön och en eko-
nomisk områdes- och samhällsstruktur,

3) minskning av trafikutsläppen, samt
4) möjligheterna att utnyttja data och digi-

talisering, automatisering av trafiken och 
förutsättningarna för utveckling av trafik-
tjänsterna. 

Järnvägarna ska med beaktande av deras 
trafikmässiga betydelse planeras, byggas och 
underhållas så att 

1) bannätet erbjuder förbindelser för trygg 
och fungerande trafik och transporter mellan 
olika regioner i landet med beaktande av till-
gängliga förbindelser, olika befolknings-
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gruppers trafikbehov och olika näringsgre-
nars transportbehov, 

2) bannätet skapar förutsättningar för ut-
veckling av en miljö med många aktörer så 
att de som bedriver järnvägstrafik har likvär-
diga förutsättningar att tillhandahålla tjänster 
på bannätet, 

3) de olägenheter som bannätet och järn-
vägstrafiken förorsakar miljön blir så små 
som möjligt och att naturresurserna används 
sparsamt, 

4) banhållningen inte leder till att någon 
tillfogas större skada eller olägenhet än be-
hövligt, 

5) järnvägarna trafikmässigt och tekniskt är 
så funktionella som möjligt, att de från järn-
vägstrafikens och den övriga trafikens syn-
punkt är så säkra som möjligt och att syftet 
med dem uppnås så förmånligt som möjligt, 

6) områdets nuvarande och planerade mar-
kanvändning beaktas, 

7) informationen om järnvägarna och deras 
underhåll uppdateras och är tillgänglig, samt 
så att 

8) järnvägarna och den digitala infrastruk-
turen i anslutning till dem är kompatibla med 
det övriga trafiknätet och den digitala infra-
strukturen i anslutning till det. 

Järnvägar ska byggas när ett allmänt trafik-
relaterat behov eller säkerheten så kräver el-
ler i syfte att avlägsna eller minska olägen-
heter av trafiken eller om markanvändningen 
så kräver. En ny järnväg kan byggas om det 
existerande bannätet inte längre svarar mot 
trafikens eller områdesanvändningens behov, 
och om dessa behov inte kan tillfredsställas 
ändamålsenligt eller olägenheterna av trafi-
ken inte kan avlägsnas eller i tillräcklig ut-
sträckning minskas genom att ett banavsnitt 
förbättras eller trafiksystemet utvecklas i nå-
got annat avseende. En järnväg får inte bygg-
gas i strid med en plan med rättsverkningar. 

Trafiksäkerhetsverket får med tanke på de 
krav som avses i 2 mom. meddela föreskrif-
ter om banstrukturen och utrustningen samt 
om trafikanordningar vid plankorsningar.

gruppers trafikbehov och olika näringsgre-
nars transportbehov, 

2) bannätet skapar förutsättningar för ut-
veckling av en miljö med många aktörer så 
att de som bedriver järnvägstrafik har likvär-
diga förutsättningar att tillhandahålla tjänster 
på bannätet,

3) de olägenheter som bannätet och järn-
vägstrafiken förorsakar miljön blir så små 
som möjligt och att naturresurserna används 
sparsamt,

4) banhållningen inte leder till att någon 
tillfogas större skada eller olägenhet än be-
hövligt,

5) järnvägarna trafikmässigt och tekniskt är 
så funktionella som möjligt, att de från järn-
vägstrafikens och den övriga trafikens syn-
punkt är så säkra som möjligt och att syftet 
med dem uppnås så förmånligt som möjligt,

6) områdets nuvarande och planerade mar-
kanvändning beaktas, 

7) informationen om järnvägarna och deras 
underhåll uppdateras och är tillgänglig, samt 
så att 

8) järnvägarna och den digitala infrastruk-
turen i anslutning till dem är kompatibla med 
det övriga trafiknätet och den digitala infra-
strukturen i anslutning till det.

Järnvägar ska byggas när ett allmänt trafik-
relaterat behov eller säkerheten så kräver el-
ler i syfte att avlägsna eller minska olägen-
heter av trafiken eller om markanvändningen 
så kräver. En ny järnväg kan byggas om det 
existerande bannätet inte längre svarar mot 
trafikens eller områdesanvändningens behov, 
och om dessa behov inte kan tillfredsställas 
ändamålsenligt eller olägenheterna av trafi-
ken inte kan avlägsnas eller i tillräcklig ut-
sträckning minskas genom att ett banavsnitt 
förbättras eller trafiksystemet utvecklas i nå-
got annat avseende. En järnväg får inte bygg-
gas i strid med en plan med rättsverkningar.

Transport- och kommunikationsverket får 
med tanke på de krav som avses i 2 mom. 
meddela föreskrifter om banstrukturen och 
utrustningen samt om trafikanordningar vid 
plankorsningar.
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6 §

Byggande av järnväg

En järnväg byggs när ett allmänt behov i 
anslutning till trafiken eller säkerheten så 
kräver eller i syfte att avlägsna eller minska 
olägenheter av trafiken eller om markan-
vändningen så kräver. En järnväg får inte 
byggas i strid med en plan med rättsverk-
ningar.

En ny järnväg kan byggas om det existe-
rande bannätet inte längre svarar mot trafi-
kens eller områdesanvändningens behov, och 
dessa behov inte kan tillfredsställas ända-
målsenligt eller olägenheterna av trafiken 
inte kan avlägsnas eller i tillräcklig utsträck-
ning minskas genom förbättrande av ett ban-
avsnitt eller annat utvecklande av trafiksy-
stemet.

En järnväg skall byggas så att dess syfte 
nås på ett så förmånligt sätt som möjligt och 
utan att någon tillfogas större skada eller olä-
genhet än nödvändigt. Vid byggandet skall 
speciell hänsyn tas till tågtrafikens och den 
övriga trafikens säkerhet, hur banan fungerar 
tekniskt sett och med avseende på trafiken, 
den nuvarande och planerade markanvänd-
ningen i området och miljöaspekterna.

Behoven hos och tillgängligheten för olika 
befolkningsgrupper skall i mån av möjlighet 
uppmärksammas i samband med byggande 
av järnväg.

6 §

Byggande av järnväg

En järnväg byggs när ett allmänt behov i 
anslutning till trafiken eller säkerheten så 
kräver eller i syfte att avlägsna eller minska 
olägenheter av trafiken eller om markan-
vändningen så kräver. En järnväg får inte 
byggas i strid med en plan med rättsverk-
ningar.

En ny järnväg kan byggas om det existe-
rande bannätet inte längre svarar mot trafi-
kens eller områdesanvändningens behov, och 
dessa behov inte kan tillfredsställas ända-
målsenligt eller olägenheterna av trafiken 
inte kan avlägsnas eller i tillräcklig utsträck-
ning minskas genom förbättrande av ett ban-
avsnitt eller annat utvecklande av trafiksy-
stemet.

En järnväg skall byggas så att dess syfte 
nås på ett så förmånligt sätt som möjligt och 
utan att någon tillfogas större skada eller olä-
genhet än nödvändigt. Vid byggandet ska 
speciell hänsyn tas till järnvägstrafikens och 
den övriga trafikens säkerhet, hur banan fun-
gerar tekniskt sett och med avseende på trafi-
ken, den nuvarande och planerade markan-
vändningen i området och miljöaspekterna.

Behoven hos och tillgängligheten för olika 
befolkningsgrupper skall i mån av möjlighet 
uppmärksammas i samband med byggande 
av järnväg.

7 §

Banhållningsmyndighet, banhållare och 
kostnaderna för banhållningen

Trafikverket är banhållningsmyndighet och 
banhållare för det bannät som det förvaltar. 
Staten svarar för kostnaderna för banhåll-
ningen på bannätet. Andra intressenter ta del 
i kostnaderna för banhållningen på bannätet 
med stöd av avtal med Trafikverket, om ban-
hållningen sköts så att den till sin kvalitet el-
ler omfattning håller en högre standard än 
vad den allmänna trafiken kräver eller om 
någon drar särskild nytta av de åtgärder som 
vidtas eller om det finns någon annan sär-
skild orsak för deltagandet.

7 §

Bannätsförvaltare och kostnaderna för ban-
hållningen

Trafikledsverket är bannätsförvaltare och 
banhållare för det statsägda bannät som det 
förvaltar. Staten svarar för kostnaderna för 
banhållningen på det statsägda bannätet. 
Andra intressenter kan ta del i kostnaderna 
för banhållningen på bannätet med stöd av 
avtal med Trafikledsverket, om banhållning-
en sköts så att den till sin kvalitet eller om-
fattning håller en högre standard än vad den 
allmänna trafiken kräver eller om någon drar 
särskild nytta av de åtgärder som vidtas eller 
om det finns någon annan särskild orsak för 
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Järnvägsägaren eller den som förvaltar 
järnvägen är banhållare för en privat spåran-
läggning. Den som äger eller innehar en pri-
vat spåranläggning svarar för kostnaderna för 
banhållningen på den privata spåranlägg-
ningen.

Bannätet underhålls och byggs ut samt 
andra åtgärder som hänför sig till banhåll-
ningen vidtas i den utsträckning som statliga 
budgetanslag och övrig finansiering tillåter. 
Bestämmelser om den övriga finansieringen 
av banhållningen utfärdas särskilt.

För att säkerställa att trafiksystemet funge-
rar och för att genomföra lagens syften kan 
banhållaren av särskilda skäl och i enlighet 
med ett avtal delta i kostnaderna för någon 
annan sådan åtgärd som hänför sig till ban-
hållarens uppgifter än byggandet och under-
hållet av en järnväg.

deltagandet.
Järnvägsägaren eller den som förvaltar 

järnvägen är förvaltare och banhållare för en 
privat spåranläggning. Den som innehar en 
privat spåranläggning svarar för kostnaderna 
för banhållningen på den privata spåranlägg-
ningen.

Statens bannät underhålls och byggs ut 
samt andra åtgärder som hänför sig till ban-
hållningen vidtas i den utsträckning som stat-
liga budgetanslag och övrig finansiering tillå-
ter. Bestämmelser om den övriga finansie-
ringen av banhållningen utfärdas särskilt.

För att säkerställa att trafiksystemet funge-
rar och för att genomföra lagens syften kan 
bannätsförvaltaren av särskilda skäl och i en-
lighet med ett avtal delta i kostnaderna för 
någon annan sådan åtgärd som hänför sig till 
bannätsförvaltarens uppgifter än byggandet 
och underhållet av en järnväg.

8 § 

Allmänt om planering av järnväg 

Utredningsplaner och järnvägsplaner gäller 
projekt för byggande av järnvägar så som fö-
reskrivs i detta kapitel. 

När planer görs upp ska banhållaren sam-
arbeta med landskapen, kommunerna och öv-
riga myndigheter. Planeringen ska grunda sig 
på behov av att utveckla järnvägarna, på de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen, på den riksomfattande trafiksystem-
planeringen, på trafiksystemplaneringen på 
landskapsnivå samt på den övriga områdes-
planeringen.  

8 §

Allmänt om planering av järnväg

Utredningsplaner och järnvägsplaner gäller 
projekt för byggande av järnvägar så som fö-
reskrivs i detta kapitel.

När planer görs upp ska bannätsförvaltaren
samarbeta med landskapen, kommunerna och 
övriga myndigheter. Planeringen ska grunda 
sig på behov av att utveckla järnvägarna, på 
de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen, på den riksomfattande trafik-
systemplanen, på trafiksystemplanen på land-
skapsnivå och på den övriga områdesplane-
ringen.

8 a §
(ny)

8 a §

Projektbedömning

Trafikledsverket ska göra en projektbe-
dömning av sådana utredningsplaner och 
järnvägsplaner som gäller viktiga järnvägs-
projekt. Trafikledsverket ska också göra en 
projektbedömning för sådana lösningar i en 
järnvägsplan som genomförs stegvis och som 
gäller ett viktigt järnvägsprojekt.

Projektbedömningen ska innehålla en be-
skrivning av projektets utgångspunkter och 
konsekvenser, en lönsamhetskalkyl samt en 
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bedömning av och slutsatser om genomför-
barheten. Som en del av projektbedömningen 
ska det dessutom läggas fram en plan över 
genomförandet av och innehållet i uppfölj-
ningen och utvärderingen av projektet.

9 §

Rätt till utredning 

När banhållaren har beslutat att inleda ut-
arbetandet av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan har banhållaren rätt att utföra utred-
ningsarbeten på en fastighet som hör till pla-
neringsområdet. För detta ändamål får på den 
fastighet som avses i denna paragraf utföras 
mätning, utmärkning i terrängen, kartlägg-
ning eller markundersökning eller andra för-
beredande åtgärder. I samband med utred-
ningsarbeten får ingrepp i annans rätt inte gö-
ras i högre grad än vad som är nödvändigt för 
att uppnå resultat av utredningen, och ägaren 
eller rättsinnehavaren får inte åsamkas onö-
diga störningar. 

När en plan utarbetas samt utredningar som 
har samband med den inleds ska kommunen 
underrättas om det. Dessutom ska genom 
kungörelse på det sätt som landskapets med-
delanden ska offentliggöras enligt landskaps-
lagen ( / ) eller på annat lämpligt sätt de per-
soner underrättas som nämns i 22 § 1 mom., 
och dessa har rätt att vara närvarande vid ut-
redningarna och att framföra sin åsikt i sa-
ken.

9 § 

Rätt till utredning

När bannätsförvaltaren har beslutat att in-
leda utarbetandet av en utredningsplan eller 
en järnvägsplan har banhållaren rätt att utföra 
utredningsarbeten på en fastighet som hör till 
planeringsområdet. För detta ändamål får på 
den fastighet som avses i denna paragraf ut-
föras mätning, utmärkning i terrängen, kart-
läggning eller markundersökning eller andra 
förberedande åtgärder. I samband med utred-
ningsarbeten får ingrepp i annans rätt inte gö-
ras i högre grad än vad som är nödvändigt för 
att uppnå resultat av utredningen, och ägaren 
eller rättsinnehavaren får inte åsamkas onö-
diga störningar. 

När en plan utarbetas samt utredningar som 
har samband med den inleds ska kommunen 
underrättas om det. Dessutom ska genom 
kungörelse på det sätt som landskapets med-
delanden ska offentliggöras enligt landskaps-
lagen ( / ) eller på annat lämpligt sätt de per-
soner underrättas som nämns i 22 § 1 mom., 
och dessa har rätt att vara närvarande vid ut-
redningarna och att framföra sin åsikt i sa-
ken.

12 § 

Utredningsplanens innehåll 

En utredningsplan skall innehålla en utred-
ning av behovet av att bygga en järnväg eller 
utveckla bannätet samt av de alternativ som 
granskats, de grundläggande trafiklösningar-
na och tekniska lösningarna för banan, järn-
vägsområdets ungefärliga läge samt en be-
dömning av verkningarna av järnvägsområ-
det och järnvägstrafiken, såsom verkningar 
på väg- och trafikförhållandena, trafiksäker-
heten, markanvändningen, fastighetsstruk-
turen och miljön samt på människors hälsa, 

12 §

Utredningsplanens innehåll

En utredningsplan ska innehålla en utred-
ning av behovet av att bygga en järnväg eller 
utveckla bannätet samt av de alternativ som 
granskats, de grundläggande trafiklösningar-
na och tekniska lösningarna för banan, järn-
vägsområdets ungefärliga läge samt en be-
dömning av verkningarna av järnvägsområ-
det och järnvägstrafiken, såsom verkningar 
på väg- och trafikförhållandena, trafiksäker-
heten, markanvändningen, fastighetsstruk-
turen och miljön samt på människors hälsa, 
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levnadsförhållanden och trivsel. Möjligheter-
na att avlägsna eller lindra menliga verkning-
ar samt en preliminär kostnadskalkyl skall 
dessutom presenteras i planen. 

Utredningsplanen ska innehålla en redogö-
relse för hur målen för den riksomfattande 
trafiksystemplanen och trafiksystemplanen 
på landskapsnivå enligt lagen om trafiksy-
stem och landsvägar har beaktats.

levnadsförhållanden och trivsel. Möjligheter-
na att avlägsna eller lindra menliga verkning-
ar samt en preliminär kostnadskalkyl ska 
dessutom presenteras i planen.

Utredningsplanen ska innehålla en redogö-
relse för hur målen för den riksomfattande 
trafiksystemplanen och trafiksystemplanen 
på landskapsnivå enligt lagen om trafiksy-
stem och landsvägar har beaktats. I järnvägs-
projekt utarbetade av Trafikledsverket ska 
också ingå en sådan projektbedömning som 
avses i 8 a §.

13 §

Utredningsplanens rättsverkningar

Utredningsplanen tjänar till ledning vid ut-
arbetandet av en järnvägsplan. När beslutet 
om godkännande av utredningsplanen har 
delgivits och vunnit laga kraft, skall det vid 
behandlingen av en ansökan om tillstånd att 
uppföra en byggnad ses till att genomföran-
det av utredningsplanen inte försvåras, om 
tillståndet beviljas. Om det i övrigt finns för-
utsättningar för att bevilja bygglov skall till-
ståndet beviljas, om förvägrande av tillstånd 
skulle orsaka sökanden betydande olägenhet 
och banhållaren inte löser in området eller 
betalar ersättning för olägenheten (villkorlig 
bygginskränkning).

En bygginskränkning gäller till dess beslu-
tet om godkännande av utredningsplanen har 
förfallit i enlighet med 26 § 1 eller 2 mom.

13 §

Utredningsplanens rättsverkningar

Utredningsplanen tjänar till ledning vid ut-
arbetandet av en järnvägsplan. När beslutet 
om godkännande av utredningsplanen har 
delgivits och vunnit laga kraft, ska det vid 
behandlingen av en ansökan om tillstånd att 
uppföra en byggnad ses till att genomföran-
det av utredningsplanen inte försvåras, om 
tillståndet beviljas. Om det i övrigt finns för-
utsättningar för att bevilja bygglov ska till-
ståndet beviljas, om förvägrande av tillstånd 
skulle orsaka sökanden betydande olägenhet 
och bannätsförvaltaren inte löser in området 
eller betalar ersättning för olägenheten (vill-
korlig bygginskränkning).

En bygginskränkning gäller till dess beslu-
tet om godkännande av utredningsplanen har 
förfallit i enlighet med 26 § 1 eller 2 mom.

15 § 

Järnvägsplanens innehåll 

I en järnvägsplan för byggande av järnväg 
skall järnvägen och dess läge, användning för 
olika ändamål, höjdläge, tvärsektion och torr-
läggning anges så att verkningarna kan be-
dömas tillräckligt och järnvägen kan märkas 
ut i terrängen. I järnvägsplanen anges de pla-
nerade planskilda korsningarna, plankors-
ningarna och trafikförbindelserna. Till planen 
skall fogas en bedömning av järnvägens 
verkningar samt i den anges de åtgärder som 
behövs för att avlägsna eller minska de men-
liga verkningar som byggandet av banan eller 
tågtrafiken medför. 

15 §

Järnvägsplanens innehåll

I en järnvägsplan för byggande av järnväg 
ska järnvägen och dess läge, användning för 
olika ändamål, höjdläge, tvärsektion och torr-
läggning anges så att verkningarna kan be-
dömas tillräckligt och järnvägen kan märkas 
ut i terrängen. I järnvägsplanen anges de pla-
nerade planskilda korsningarna, plankors-
ningarna och trafikförbindelserna. Till planen 
skall fogas en bedömning av järnvägens 
verkningar samt i den anges de åtgärder som 
behövs för att avlägsna eller minska de men-
liga verkningar som byggandet av banan eller 
järnvägstrafiken medför.
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I järnvägsplanen skall i mån av möjlighet 
ägandeförhållandena beträffande marken be-
aktas. Av planen ska framgå banans skydds-
områden enligt 37 § 1 mom. och plankors-
ningarnas frisiktsområden enligt 38 § 1 mom. 
samt huruvida mark reserveras för framtida 
breddning av banan. Till planen ska fogas en 
uppskattning av kostnaderna för byggandet 
av järnvägen. 

Om en järnväg byggs på en ny plats och 
den tidigare järnvägen för den gamla sträck-
ningens vidkommande bibehålls som järnväg 
eller kommer att användas för andra banhåll-
ningsändamål, skall bestämmelser om detta 
ingå i järnvägsplanen. 

Järnvägsplanen ska innehålla en utredning 
om hur man i den beaktat de mål för trafik-
systemplanerna på riks- och landskapsnivå 
som ställs upp i lagen om trafiksystem och 
landsvägar. En sådan utredning behövs emel-
lertid inte om vägplanen är baserad på en ut-
redningsplan som vunnit laga kraft och i vil-
ken ingår en tillräcklig utredning om hur man 
beaktat målen för trafiksystemplanerna på 
riks- och landskapsnivå.

I järnvägsplanen skall i mån av möjlighet 
ägandeförhållandena beträffande marken be-
aktas. Av planen ska framgå banans skydds-
områden enligt 37 § 1 mom. och plankors-
ningarnas frisiktsområden enligt 38 § 1 mom. 
samt huruvida mark reserveras för framtida 
breddning av banan. Till planen ska fogas en 
uppskattning av kostnaderna för byggandet 
av järnvägen.

Om en järnväg byggs på en ny plats och 
den tidigare järnvägen för den gamla sträck-
ningens vidkommande bibehålls som järnväg 
eller kommer att användas för andra banhåll-
ningsändamål, ska bestämmelser om detta 
ingå i järnvägsplanen.

Järnvägsplanen ska innehålla en utredning 
om hur man i den beaktat de mål för trafik-
systemplanerna på riks- och landskapsnivå 
som ställs upp i lagen om trafiksystem och 
landsvägar. En sådan utredning behövs emel-
lertid inte om vägplanen är baserad på en ut-
redningsplan som vunnit laga kraft och i vil-
ken ingår en tillräcklig utredning om hur man 
beaktat målen för trafiksystemplanerna på 
riks- och landskapsnivå. I järnvägsprojekt 
utarbetade av Trafikledsverket ska också 
ingå en sådan projektbedömning som avses i 
8 a §.

18 §

Avlägsnande av plankorsningar

I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafi-
kens säkerhet och effektivera järnvägstrafi-
ken kan det i en järnvägsplan anges att en 
plankorsning ska avlägsnas eller att plan-
korsningar ska regleras samt anges begräns-
ningar i fråga om användningen av plankors-
ningar samt anges system eller anordningar 
som hänför sig till plankorsningarnas säker-
het. Om det i en järnvägsplan anges att en 
plankorsning ska avlägsnas, ska arrange-
mangen för en ny trafikförbindelse anges i 
järnvägsplanen. Banhållaren anlägger den 
nya väg och plankorsning som behövs eller 
utverkar rätt till en väg som redan finns.

Banhållaren får avlägsna en sådan plan-
korsning på en enskild väg som enligt järn-
vägsplanen ska avlägsnas, när en godkänd er-
sättande trafikförbindelse i enlighet med pla-

18 §

Avlägsnande av plankorsningar

I syfte att förbättra väg- och järnvägstrafi-
kens säkerhet eller effektivera järnvägstrafi-
ken kan det i en järnvägsplan anges att en 
plankorsning ska avlägsnas eller att plan-
korsningar ska regleras samt anges begräns-
ningar i fråga om användningen av plankors-
ningar samt anges system eller anordningar 
som hänför sig till plankorsningarnas säker-
het. Om det i en järnvägsplan anges att en 
plankorsning ska avlägsnas, ska arrange-
mangen för en ny trafikförbindelse anges i 
järnvägsplanen. Bannätsförvaltaren anlägger 
den nya väg och plankorsning som behövs el-
ler utverkar rätt till en väg som redan finns.

Bannätsförvaltaren får avlägsna en sådan 
plankorsning på en enskild väg som enligt 
järnvägsplanen ska avlägsnas, när en god-
känd ersättande trafikförbindelse i enlighet 
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nen har ordnats.
Banhållaren avlägsnar en plankorsning 

som strider mot detaljplanen, när en godkänd 
ersättande trafikförbindelse har byggts och 
ett gatuhållningsbeslut har fattats. Om plan-
korsningen i fråga används allmänt för trafik, 
ska banhållaren på förhand genom en kungö-
relse informera om att plankorsningen kom-
mer att avlägsnas. 

Om användningen av en plankorsning på 
en enskild väg medför omedelbar fara för 
väg- eller järnvägstrafikens säkerhet, kan 
banhållaren besluta att väghållaren för att 
avvärja faran ska göra behövliga ändringar 
av plankorsningen eller den del av vägen som 
leder till korsningen eller besluta att plan-
korsningen ska stängas, avlägsnas eller flytt-
tas, eller fastställa begränsningar för for-
donstrafiken i plankorsningen. Banhållaren
ska i god tid på förhand underrätta väghålla-
ren om en ändring som avses i detta moment. 
Om väghållaren försummar de skyldigheter 
som anges i beslutet, får banhållaren utföra 
eller låta utföra de behövliga åtgärderna på 
väghållarens bekostnad, samt trots det som 
bestäms i 51 § 2 mom. i vägtrafiklagen 
(267/1981) sätta upp en trafikanordning som 
begränsar trafiken i plankorsningen. Anord-
nandet av behövliga ersättande trafikförbin-
delser som föranleds av ändring, flytt eller 
avlägsnande av en plankorsning och därmed 
förknippade ersättningsfrågor behandlas vid 
den vägförrättning för en enskild väg som 
banhållaren ska ansöka om efter att ha med-
delat sitt beslut.

med planen har ordnats.
Bannätsförvaltaren avlägsnar en plankors-

ning som strider mot detaljplanen, när en 
godkänd ersättande trafikförbindelse har 
byggts och ett gatuhållningsbeslut har fattats. 
Om plankorsningen i fråga används allmänt 
för trafik, ska bannätsförvaltaren på förhand 
genom en kungörelse informera om att plan-
korsningen kommer att avlägsnas.

Om användningen av en plankorsning på 
en enskild väg medför omedelbar fara för 
väg- eller järnvägstrafikens säkerhet, kan 
Trafikledsverket besluta att väghållaren för 
att avvärja faran ska göra behövliga ändring-
ar av plankorsningen eller den del av vägen 
som leder till korsningen eller besluta att 
plankorsningen ska stängas, avlägsnas eller 
flyttas, eller fastställa begränsningar för for-
donstrafiken i plankorsningen. Trafikledsver-
ket ska i god tid på förhand underrätta väg-
hållaren om en ändring som avses i detta 
moment. Om väghållaren försummar de 
skyldigheter som anges i beslutet, får Trafik-
ledsverket utföra eller låta utföra de behöv-
liga åtgärderna på väghållarens bekostnad, 
samt trots det som bestäms i 71 § 1 mom. i 
vägtrafiklagen (  /  ) sätta upp en trafikanord-
ning som begränsar trafiken i plankorsning-
en. Anordnandet av behövliga ersättande tra-
fikförbindelser som föranleds av ändring, 
flytt eller avlägsnande av en plankorsning 
och därmed förknippade ersättningsfrågor 
behandlas vid den vägförrättning för en en-
skild väg som Trafikledsverket ska ansöka 
om efter att ha meddelat sitt beslut.

22 § 

Växelverkan 

När en utredningsplan och en järnvägsplan 
utarbetas ska kommunen, fastighetsägare och 
övriga sakägare samt de vilkas boende, ar-
bete eller övriga förhållanden kan påverkas 
av planen, ges möjlighet att delta i bered-
ningen av planen, bedöma verkningarna av 
planen och skriftligen eller muntligen fram-
föra sin åsikt i saken. 

Innan planen godkänns ska de i 1 mom. av-
sedda intressenterna ges tillfälle att göra en 
anmärkning med anledning av planen. Land-
skapet ska i detta syfte hålla utredningspla-

22 §

Växelverkan

När en utredningsplan och en järnvägsplan 
utarbetas ska kommunen, fastighetsägare och 
övriga sakägare samt de vilkas boende, ar-
bete eller övriga förhållanden kan påverkas 
av planen, ges möjlighet att delta i bered-
ningen av planen, bedöma verkningarna av 
planen och skriftligen eller muntligen fram-
föra sin åsikt i saken.

Innan planen godkänns ska de i 1 mom. av-
sedda intressenterna ges tillfälle att göra en 
anmärkning med anledning av planen. Land-
skapet ska i detta syfte hålla utredningspla-
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nen och järnvägsplanen offentligt framlagda i 
30 dagar. Anmärkningarna mot planen ska 
ges in till landskapet före utgången av den tid 
under vilken planen är framlagd. Landskapet 
ska ge de kommuner vilkas områden berörs 
av planen tillfälle att framföra sina åsikter om 
anmärkningarna. Landskapet ska lämna ban-
hållaren sitt utlåtande om den plan som varit 
framlagd och om anmärkningarna mot den 
samt de anmärkningsskrifter som lämnats in. 
Landskapet ska på det sätt som landskapens 
tillkännagivanden ska kungöras enligt land-
skapslagen kungöra framläggandet av planen 
samt på vilket sätt och inom vilken tid an-
märkningar kan göras. Tillkännagivandet ska 
alltid publiceras i minst en tidning med all-
män spridning inom det område som påver-
kas. Banhållaren ska sända ett skriftligt 
meddelande om att planen lagts fram till de 
ägare och innehavare av fastigheter inom 
planens verkningsområde som är bosatta i en 
annan kommun och som nämns i handlingar-
na eller annars är kända. 

Banhållaren ska meddela sitt motiverade 
ställningstagande till de anmärkningar som 
gjorts mot planen. Banhållaren ska under-
rätta kommunerna inom området om sitt 
ställningstagande samt dem som gjort an-
märkningar och som skriftligen har bett om 
att bli underrättade och samtidigt uppgett sin 
adress Banhållarens motiverade ställningsta-
gande meddelas i det beslut som gäller god-
kännandet av planen. 

Banhållaren ska begära utlåtande om ut-
redningsplanen och järnvägsplanen av Sta-
tens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt av 
de landskap och kommuner vars område pla-
nen gäller och på vars område verkningar av 
planen i övrigt visar sig. Banhållaren ska be-
gära utlåtande också av andra myndigheter, 
om det behövs för beslutsprövningen.  

Om en järnvägsplan som varit offentligt 
framlagd behöver ändras och ändringens 
verkningar bedöms vara obetydliga, kan ett 
enklare förfarande iakttas än vad som före-
skrivs i 2—4 mom. 

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
växelverkan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

nen och järnvägsplanen offentligt framlagda i 
30 dagar. Anmärkningarna mot planen ska 
ges in till landskapet före utgången av den tid 
under vilken planen är framlagd. Landskapet 
ska ge de kommuner vilkas områden berörs 
av planen tillfälle att framföra sina åsikter om 
anmärkningarna. Landskapet ska lämna ban-
nätsförvaltaren sitt utlåtande om den plan 
som varit framlagd och om anmärkningarna 
mot den samt de anmärkningsskrifter som 
lämnats in. Landskapet ska på det sätt som 
landskapens tillkännagivanden ska kungöras 
enligt landskapslagen kungöra framläggandet 
av planen samt på vilket sätt och inom vilken 
tid anmärkningar kan göras. Tillkännagivan-
det ska alltid publiceras i minst en tidning 
med allmän spridning inom det område som 
påverkas. Bannätsförvaltaren ska sända ett 
skriftligt meddelande om att planen lagts 
fram till de ägare och innehavare av fastig-
heter inom planens verkningsområde som är 
bosatta i en annan kommun och som nämns i 
handlingarna eller annars är kända.

Bannätsförvaltaren ska meddela sitt moti-
verade ställningstagande till de anmärkningar 
som gjorts mot planen. Bannätsförvaltaren
ska underrätta kommunerna inom området 
om sitt ställningstagande samt dem som gjort 
anmärkningar och som skriftligen har bett 
om att bli underrättade och samtidigt uppgett
sin adress. Bannätsförvaltarens motiverade 
ställningstagande meddelas i det beslut som 
gäller godkännandet av planen.

Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande 
om utredningsplanen och järnvägsplanen av 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
samt av de landskap och kommuner vars om-
råde planen gäller och på vars område verk-
ningar av planen i övrigt visar sig. Bannäts-
förvaltaren ska begära utlåtande också av 
andra myndigheter, om det behövs för be-
slutsprövningen. Bannätsförvaltaren ska 
lägga fram sitt motiverade ställningstagande 
till de utlåtanden som lämnats om planen.

Om en järnvägsplan som varit offentligt 
framlagd behöver ändras och ändringens 
verkningar bedöms vara obetydliga, kan ett 
enklare förfarande iakttas än vad som före-
skrivs i 2—4 mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
växelverkan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.
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22 a §

(ny)

22 a § 

Förhandsöverläggning

Medan en utredningsplan och en järnvägs-
plan utarbetas och innan planen lämnas för 
godkännande ska Transport- och kommuni-
kationsverket på statens eller någon annan 
bannätsförvaltares eller en myndighets begä-
ran ordna en förhandsöverläggning. Verket 
kan också ordna en förhandsöverläggning på 
eget initiativ. En förhandsöverläggning ska 
ordnas inom rimlig tid efter att begäran 
framfördes. Förhandsöverläggningen har till 
syfte att främja hanteringen av de utred-
nings- och utvärderingsförfaranden som 
krävs för planen, informationsutbytet mellan 
bannätsförvaltaren, Transport- och kommu-
nikationsverket, som är godkännande myn-
dighet för planen, och de övriga myndighet-
erna samt att förbättra utredningarnas och 
handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och 
skapa smidigare förfaranden.

22 b §

(ny)

22 b §

Framställning om godkännande av en utred-
ningsplan och en järnvägsplan

Bannätsförvaltaren lämnar framställning 
om godkännande av den utredningsplan som 
avses i 11 § och den järnvägsplan som avses 
i 14 och 20 § till Transport- och kommuni-
kationsverket. En framställning om godkän-
nande av en järnvägsplan som gäller ned-
läggning av en järnväg enligt 79 § lämnas 
till kommunikationsministeriet. 

Den framställning om godkännande som 
gäller en utredningsplan ska innehålla de 
uppgifter, utredningar och handlingar enligt 
9, 10, 12, 22 och 24 § som behövs för den 
prövning som gäller godkännandet av pla-
nen.
Den framställning om godkännande som gäl-
ler en järnvägsplan ska innehålla de uppgif-
ter, utredningar och handlingar enligt 9, 10, 
15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 37 och 38 § som 
behövs för den prövning som gäller godkän-
nandet av planen.

Framställningen om godkännandet och det 
material om planen som utgör grunden för 
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framställningen ska lämnas till Transport-
och kommunikationsverket och i de fall som 
avses i 79 § till kommunikationsministeriet i 
skriftlig och elektronisk form.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
framställningen om godkännande av utred-
ningsplanen och järnvägsplanen.

25 § 

Ändring av och mindre avvikelser från pla-
nerna 

Om det är nödvändigt att ändra en godkänd 
utredningsplan eller järnvägsplan ska det gö-
ras i enlighet med vad som i denna lag och 
med stöd av den föreskrivs om nya utred-
ningsplaner och järnvägsplaner.  

Från en godkänd järnvägsplan får avvikas 
utan att den behöver ändras, om avvikelsen 
har ringa verkningar och banhållaren i sam-
band med byggandet prövar att avvikelsen är 
behövlig och ändamålsenlig.  

25 §

Ändring av och mindre undantag från pla-
nerna

Om det är nödvändigt att ändra en godkänd 
utredningsplan eller järnvägsplan ska det gö-
ras i enlighet med vad som i denna lag och 
med stöd av den föreskrivs om nya utred-
ningsplaner och järnvägsplaner. 

Från en godkänd järnvägsplan får avvikas 
utan att den behöver ändras, om avvikelsen 
har ringa verkningar och bannätsförvaltaren i 
samband med byggandet prövar att avvikel-
sen är behövlig och ändamålsenlig.  

26 §

Planernas giltighetstid

Utarbetandet av en järnvägsplan ska inle-
das inom åtta år från utgången av det år un-
der vilket godkännandet av utredningsplanen 
för projektet har vunnit laga kraft. Annars 
förfaller beslutet om godkännande av utred-
ningsplanen. Trafikverket kan förlänga utred-
ningsplanens giltighetstid med högst fyra år. 
Giltighetstiden kan förlängas endast om de 
villkor som föreskrivs i 10 och 12 § alltjämt 
uppfylls. Utarbetandet av en järnvägsplan an-
ses ha påbörjats när en underrättelse enligt 9 
§ 2 mom. har gjorts. 

Beslutet om godkännande av en utred-
ningsplan förfaller även till den del en järn-
vägsplan som har utarbetats enligt planen har 
godkänts och beslutet om godkännande har 
vunnit laga kraft.

En järnvägsplan ska godkännas inom fyra 
år efter det att den började utarbetas.

Beslutet om godkännande av en järnvägs-
plan förfaller, om arbetet på banan inte till 

26 §

Planernas giltighetstid

Utarbetandet av en järnvägsplan ska inle-
das inom åtta år från utgången av det år un-
der vilket godkännandet av utredningsplanen 
för projektet har vunnit laga kraft. Annars 
förfaller beslutet om godkännande av utred-
ningsplanen. Transport- och kommunikat-
ionsverket kan på bannätsförvaltarens ansö-
kan förlänga giltighetstiden för utrednings-
planen med högst fyra år. Giltighetstiden kan 
förlängas endast om de villkor som före-
skrivs i 10 och 12 § alltjämt uppfylls. Utarbe-
tandet av en järnvägsplan anses ha påbörjats 
när en underrättelse enligt 9 § 2 mom. har 
gjorts.

Beslutet om godkännande av en utred-
ningsplan förfaller även till den del en järn-
vägsplan som har utarbetats enligt planen har 
godkänts och beslutet om godkännande har 
vunnit laga kraft.

En järnvägsplan ska godkännas inom fyra 
år efter det att den började utarbetas.

Beslutet om godkännande av en järnvägs-
plan förfaller, om arbetet på banan inte till 
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någon del har påbörjats inom fyra år från ut-
gången av det år under vilket järnvägsplanen 
har vunnit laga kraft. Trafikverket kan för-
länga järnvägsplanens giltighetstid med högst 
fyra år och av särskilda skäl med ytterligare 
en period på högst fyra år. Tidsfristen kan 
förlängas endast om järnvägsplanen alltjämt 
uppfyller de villkor som föreskrivs i 10 och 
15 §. Arbetet på banan anses ha påbörjats när 
det område som behövs för järnvägsändamål 
har tagits i banhållarens besittning i enlighet 
med 46 §.

någon del har påbörjats inom fyra år från ut-
gången av det år under vilket järnvägsplanen 
har vunnit laga kraft. Transport- och kommu-
nikationsverket kan på bannätsförvaltarens
ansökan förlänga järnvägsplanens giltighets-
tid med högst fyra år och av särskilda skäl 
med ytterligare en period på högst fyra år. 
Tidsfristen kan förlängas endast om järn-
vägsplanen alltjämt uppfyller de villkor som 
föreskrivs i 10 och 15 §. Arbetet på banan 
anses ha påbörjats när det område som be-
hövs för järnvägsändamål har tagits i ban-
nätsförvaltarens besittning i enlighet med 46 
§.

27 §

Uppföljning

Trafikverket ska systematiskt följa banpro-
jektets uppskattade och övriga verkningar 
och utnyttja resultaten av uppföljningen vid 
bedömningen av framtida projekts verkning-
ar och vid valet av planeringslösningar.

(nytt mom.)

27 §

Uppföljning och utvärdering

Trafikledsverket ska systematiskt följa 
banprojektets uppskattade och övriga verk-
ningar och utnyttja resultaten av uppföljning-
en vid bedömningen av framtida projekts 
verkningar och vid valet av planeringslös-
ningar.

Trafikledsverket kan av särskilda skäl be-
sluta att det i fråga om de järnvägsprojekt 
som avses i 8 a § 1 mom. och av vilka det har 
gjorts en projektbedömning, även ska göras 
en utvärdering. Trafikledsverket ska ansvara 
för utvärderingen. Utvärderingen ska inne-
hålla en utredning av de tekniskekonomiska 
undantag som har gjorts från järnvägsplanen 
under genomförandet av banprojektet, ut-
vecklingen i trafiken samt fullgörandet av de 
verkningar som är av betydelse med tanke på 
banprojektets lönsamhet och effekter.

28 §  

Godkännande av planer 

Kommunikationsministeriet godkänner 
järnvägsplaner som gäller nedläggning av en 
järnväg i andra fall än i samband med byg-
gandet av en järnväg. Övriga järnvägsplaner 
och utredningsplaner godkänns av Trafikver-
ket. Om en kommun, ett landskap eller Sta-
tens tillstånds- och tillsynsmyndighet på cen-
trala punkter i planen är av annan åsikt än 
Trafikverket, ska frågan föras till kommuni-
kationsministeriet för avgörande. Trafikver-

28 §

Godkännande av planer

Kommunikationsministeriet godkänner 
järnvägsplaner som gäller nedläggning av en 
järnväg i andra fall än i samband med byg-
gandet av en järnväg. Övriga järnvägsplaner 
och utredningsplaner godkänns av Transport-
och kommunikationsverket. Transport- och 
kommunikationsverket kan av särskilda skäl 
föra en plan till kommunikationsministeriet 
för godkännande.
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ket kan av särskilda skäl även i övrigt föra en 
plan till kommunikationsministeriet för god-
kännande.

28 a §  

Tillstånd för byggande och flyttande av en 
plankorsning 

Nya plankorsningar får byggas bara inom 
det bannät som inte hör till stomnätet och 
TEN-nätet. Av särskilda skäl får en ny plan-
korsning byggas på ett sådant banavsnitt 
inom stomnätet och TEN-nätet där banans 
högsta tillåtna hastighet permanent är högst 
50 kilometer i timmen. En plankorsning inom 
stomnätet och TEN-nätet får flyttas, om flyt-
tandet i betydande grad förbättrar säkerheten 
vid plankorsningen eller om det finns andra 
särskilda skäl till det. 

För byggande eller flyttande av en sådan 
plankorsning som avses i 1 mom. krävs till-
stånd av banhållaren. Tillståndet kan vid be-
hov beviljas för viss tid. Banhållaren kan 
meddela tekniska föreskrifter om innehållet i 
tillståndsansökan. Väghållaren kan beviljas 
ett sådant tillstånd om det behövs för en nöd-
vändig trafikförbindelse och säkerheten vid 
plankorsningen tryggas med hjälp av säker-
hetsanordningar eller andra arrangemang. 
Tillstånd behövs inte om plankorsningen 
anges i en sådan godkänd vägplan som avses 
i landsvägslagen. 

Om användningen av en plankorsning ökar 
betydligt eller dess användningsändamål änd-
ras, ska väghållaren hos banhållaren ansöka 
om ett tillstånd som berättigar till den ökade 
eller ändrade användningen. 

Banhållaren kan bevilja tillstånd för byg-
gande av en tillfällig plankorsning för den tid 
arbete pågår eller då det finns andra särskilda 
skäl till det, om plankorsningen inte äventy-
rar trafiksäkerheten. På en tillfällig plankors-
ning tillämpas vad som föreskrivs i 28 b och 
28 d §. 

Banhållaren kan förena tillståndsbeslutet 
med villkor som gäller byggandet av plan-
korsningen eller en ny användningsform för 
den, underhåll eller avlägsnande av plan-
korsningen, eller en väg som ansluter till 
plankorsningen. 

28 a § 

Tillstånd för byggande och flyttande av en 
plankorsning

Nya plankorsningar får byggas bara inom 
det bannät som inte hör till stomnätet och 
TEN-nätet. Av särskilda skäl får en ny plan-
korsning byggas på ett sådant banavsnitt 
inom stomnätet och TEN-nätet där banans 
högsta tillåtna hastighet permanent är högst 
50 kilometer i timmen. En plankorsning inom 
stomnätet och TEN-nätet får flyttas, om flyt-
tandet i betydande grad förbättrar säkerheten 
vid plankorsningen eller om det finns andra 
särskilda skäl till det.

För byggande eller flyttande av en sådan 
plankorsning som avses i 1 mom. på det stat-
liga bannätet krävs tillstånd av Trafikleds-
verket. Tillståndet kan vid behov beviljas för 
viss tid. Trafikledsverket kan meddela tek-
niska föreskrifter om innehållet i tillståndsan-
sökan. Väghållaren kan beviljas ett sådant 
tillstånd om det behövs för en nödvändig tra-
fikförbindelse och säkerheten vid plankors-
ningen tryggas med hjälp av säkerhetsanord-
ningar eller andra arrangemang. Tillstånd be-
hövs inte om plankorsningen anges i en så-
dan godkänd vägplan som avses i lagen om 
trafiksystem och landsvägar.

Om användningen av en plankorsning ökar 
betydligt eller dess användningsändamål änd-
ras, ska väghållaren hos Trafikledsverket an-
söka om ett tillstånd som berättigar till den 
ökade eller ändrade användningen.

Trafikledsverket kan bevilja tillstånd för 
byggande av en tillfällig plankorsning för 
den tid arbete pågår eller då det finns andra 
särskilda skäl till det, om plankorsningen inte 
äventyrar trafiksäkerheten. På en tillfällig 
plankorsning tillämpas vad som föreskrivs i 
28 b och 28 d §.

Trafikledsverket kan förena tillståndsbeslu-
tet med villkor som gäller byggandet av 
plankorsningen eller en ny användningsform 
för den, underhåll eller avlägsnande av plan-
korsningen, eller en väg som ansluter till 
plankorsningen.

RP 61/2018 rd



1560

Innan ett tillstånd för plankorsning beviljas 
ska banhållaren höra de järnvägsoperatörer 
som trafikerar banavsnittet i fråga.

Innan ett tillstånd för plankorsning beviljas 
ska Trafikledsverket höra de järnvägsoperatö-
rer som trafikerar banavsnittet i fråga.

28 b §

Byggande, ändring och underhåll av plan-
korsningar och anslutande vägar

Väghållaren ska bygga och underhålla det 
vägavsnitt som ansluter till en plankorsning, i 
enlighet med tillståndsbeslutet och på ett så-
dant sätt att det inte äventyrar väg- eller järn-
vägstrafikens säkerhet eller medför olägenhet 
för underhållet av banan. Väghållaren ska på 
egen bekostnad bygga plankorsningen och 
efter det att plankorsningens användning 
upphört på motsvarande sätt avlägsna plan-
korsningen. Bestämmelser om underhållet av 
plankorsningens betongplatta finns i 89 § 1 
mom.

Väghållaren är skyldig att på egen bekost-
nad undanröja eller minska en sådan fara för 
trafiken eller olägenhet för banhållningen 
som orsakas av betydligt ökad eller ändrad 
användning av plankorsningen, genom att 
ändra vägen eller genomföra korsningsar-
rangemang.

Om väghållaren försummar sina skyldig-
heter enligt 1 eller 2 mom., får banhållaren
utföra eller låta utföra behövliga åtgärder på 
väghållarens bekostnad eller avbryta byggar-
betet på det sätt som föreskrivs i viteslagen 
(1113/1990).

28 b § 

Byggande, ändring och underhåll av plan-
korsningar och anslutande vägar

Väghållaren ska bygga och underhålla det 
vägavsnitt som ansluter till en plankorsning, i 
enlighet med tillståndsbeslutet och på ett så-
dant sätt att det inte äventyrar väg- eller järn-
vägstrafikens säkerhet eller medför olägenhet 
för underhållet av banan. Väghållaren ska på 
egen bekostnad bygga plankorsningen och 
efter det att plankorsningens användning 
upphört på motsvarande sätt avlägsna plan-
korsningen. Bestämmelser om underhållet av 
plankorsningens betongplatta finns i 89 § 1 
mom.

Väghållaren är skyldig att på egen bekost-
nad undanröja eller minska en sådan fara för 
trafiken eller olägenhet för banhållningen 
som orsakas av betydligt ökad eller ändrad 
användning av plankorsningen, genom att 
ändra vägen eller genomföra korsningsar-
rangemang.

Om väghållaren försummar sina skyldig-
heter enligt 1 eller 2 mom., får Trafikledsver-
ket utföra eller låta utföra behövliga åtgärder 
på väghållarens bekostnad eller avbryta 
byggarbetet på det sätt som föreskrivs i vite-
slagen (1113/1990).

28 c §  

Tillstånd att korsa en järnväg 

Banhållaren kan bevilja tillstånd att vid en 
plankorsning korsa en järnväg med snöskoter 
eller något annat terrängfordon, dock endast 
på sådana banavsnitt som inte hör till stom-
nätet och TEN-nätet. Av särskilda skäl kan 
tillstånd att korsa en järnväg i anslutning till 
en plankorsning inom stomnätet och TEN-
nätet beviljas. 

Tillstånd att korsa en järnväg får beviljas 
bara om det med hjälp av tillståndsvillkor sä-
kerställs att användningen av terrängfordon 
inte skadar banan eller funktionen hos järn-
vägsområdets konstruktioner, inte medför 

28 c § 

Tillstånd att korsa en järnväg

Trafikledsverket kan bevilja tillstånd att vid 
en plankorsning korsa en järnväg med snö-
skoter eller något annat terrängfordon, dock 
endast på sådana banavsnitt som inte hör till 
stomnätet och TEN-nätet. Av särskilda skäl 
kan tillstånd att korsa en järnväg i anslutning 
till en plankorsning inom stomnätet och 
TEN-nätet beviljas.

Tillstånd att korsa en järnväg får beviljas 
bara om det med hjälp av tillståndsvillkor sä-
kerställs att användningen av terrängfordon 
inte skadar banan eller funktionen hos järn-
vägsområdets konstruktioner, inte medför 
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olägenhet för banhållningen och inte äventy-
rar trafiksäkerheten. Ett tillstånd att korsa en 
järnväg kan vid behov beviljas för viss tid. 

Banhållaren kan för viss tid bevilja poli-
sen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet 
tillstånd att för övervakningsuppdrag i ter-
räng korsa en järnväg vid en plankorsning 
med snöskoter eller något annat terrängfor-
don också på andra banavsnitt än sådana som 
avses i 1 mom., på de villkor som anges när-
mare i tillståndet. 

På sådana plankorsningar och tillstånd att 
korsa en järnväg som avses i denna paragraf 
tillämpas 18 § 4 mom., 28 a § 3, 5 och 6 
mom. samt 28 b §.

olägenhet för banhållningen och inte äventy-
rar trafiksäkerheten. Ett tillstånd att korsa en 
järnväg kan vid behov beviljas för viss tid.

Trafikledsverket kan för viss tid bevilja po-
lisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet 
tillstånd att för övervakningsuppdrag i ter-
rängen korsa en järnväg vid en plankorsning 
med snöskoter eller något annat terrängfor-
don också på andra banavsnitt än sådana som 
avses i 1 mom., på de villkor som anges när-
mare i tillståndet.

På sådana plankorsningar och tillstånd att 
korsa en järnväg som avses i denna paragraf 
tillämpas det som bestäms i 18 § 4 mom., 28 
a § 3, 5 och 6 mom. och 28 b §.

28 d §

Återkallelse av tillstånd för plankorsning och 
tillstånd att korsa en järnväg

Banhållaren kan besluta återkalla ett bevil-
jat tillstånd om

1) plankorsningen eller det vägavsnitt som 
ansluter till den inte byggs eller underhålls på 
det sätt som föreskrivs i 28 b § och bristen el-
ler försummelsen inte åtgärdas inom den 
tidsfrist som banhållaren sätter ut, eller

2) väghållaren trots banhållarens uppma-
ning försummar sin skyldighet att enligt 28 a 
§ 3 mom. ansöka om banhållarens tillstånd 
för ökad eller ändrad användning av plan-
korsningen.

28 d §

Återkallelse av tillstånd för plankorsning och 
tillstånd att korsa en järnväg

Trafikledsverket kan besluta återkalla ett 
beviljat tillstånd om

1) plankorsningen eller det vägavsnitt som 
ansluter till den inte byggs eller underhålls på 
det sätt som föreskrivs i 28 b § och bristen el-
ler försummelsen inte åtgärdas inom den 
tidsfrist som Trafikledsverket sätter ut, eller

2) väghållaren trots Trafikledsverkets upp-
maning försummar sin skyldighet att enligt 
28 a § 3 mom. ansöka om Trafikledsverket 
tillstånd för ökad eller ändrad användning av 
plankorsningen.

30 §

Begränsat underhåll av banavsnitt

Trafikverket kan av särskilda skäl besluta 
att ett visst banavsnitt inte hålls i det skick 
som avses i 29 §.

30 §

Begränsat underhåll av banavsnitt

Bannätsförvaltaren kan av särskilda skäl 
besluta att ett visst banavsnitt inte hålls i det 
skick som avses i 29 §.

31 §

Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig be-
gränsning av trafiken

Trafikverket kan för viss tid förbjuda eller 
begränsa trafiken på en bana eller en del av 
en bana, om banan är i ett sådant skick att det 

31 §

Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig be-
gränsning av trafiken

Trafikledsverket kan för viss tid förbjuda 
eller begränsa trafiken på en bana eller en del 
av en bana, om banan är i ett sådant skick att 
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inte är tryggt att trafikera den eller om det 
finns risk för att järnvägstrafik skadar en 
bana som till följd av tjällossning eller regn 
eller av någon annan orsak har försvagats till 
sin konstruktion.

det inte är tryggt att trafikera den eller om det 
finns risk för att järnvägstrafik skadar en 
bana som till följd av tjällossning eller regn 
eller av någon annan orsak har försvagats till 
sin konstruktion.

32 §

Tillfällig farväg

Om trafiken på en bana förhindras till följd 
av att banan rasat eller av någon annan över-
raskande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Trafikverket rätt att på 
annans mark ordna tillfällig farväg tills hind-
ret har avlägsnats. Innan farvägen ordnas ska 
fastighetens ägare eller innehavare om möj-
ligt ges tillfälle att bli hörd.

32 §

Tillfällig farväg

Om trafiken på en bana förhindras till följd 
av att banan rasat eller av någon annan över-
raskande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Trafikledsverket rätt 
att på annans mark ordna tillfällig farväg tills 
hindret har avlägsnats. Innan farvägen ordnas 
ska fastighetens ägare eller innehavare om 
möjligt ges tillfälle att bli hörd.

33 §

Brådskande banarbete

Finns det risk för att en järnväg skadas och 
trafiken på banan då förhindras till följd av 
att banan rasat eller av någon annan överras-
kande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Trafikverket rätt att på 
annans mark anlägga tillfälliga anläggningar, 
anordningar, diken, trummor eller vallar. In-
nan dessa börjar anläggas ska fastighetens 
ägare eller innehavare om möjligt ges tillfälle 
att bli hörd.

Om en anläggning, anordning eller vall en-
ligt 1 mom. blir bestående på annans mark, 
ska Trafikverket utan dröjsmål inleda utarbe-
tande av en järnvägsplan, om det inte är onö-
digt med stöd av 14 § 2 mom.

33 §

Brådskande banarbete

Finns det risk för att en järnväg skadas och 
trafiken på banan då förhindras till följd av 
att banan rasat eller av någon annan överras-
kande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Trafikledsverket rätt 
att på annans mark anlägga tillfälliga anlägg-
ningar, anordningar, diken, trummor eller 
vallar. Innan dessa börjar anläggas ska fas-
tighetens ägare eller innehavare om möjligt 
ges tillfälle att bli hörd.

Om en anläggning, anordning eller vall en-
ligt 1 mom. blir bestående på annans mark, 
ska Trafikledsverket utan dröjsmål inleda ut-
arbetande av en järnvägsplan, om det inte är 
onödigt med stöd av 14 § 2 mom.

35 §

Banarbetens inverkan på plankorsningar

Om en väg skärs av på grund av att en 
järnväg skall byggas, skall banhållaren på 
egen bekostnad utföra de arbeten och uppföra 
de anordningar som behövs för att dra vägen 
över järnvägsområdet.

35 §

Banarbetens inverkan på plankorsningar

Om en väg skärs av på grund av att en 
järnväg ska byggas, ska bannätsförvaltaren 
på egen bekostnad utföra de arbeten och upp-
föra de anordningar som behövs för att dra 
vägen över järnvägsområdet.
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Om förhållandena vid en plankorsning i 
samband med att en järnväg byggs försämras 
så att trafiksäkerheten äventyras eller om 
förhållandena förändras så att de till väsent-
liga delar strider mot Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter, ska banhållaren reparera den väg 
som ansluter till plankorsningen så att den 
stämmer överens med Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter eller motsvarar den tidigare 
vägen, eller avlägsna plankorsningen.

Om förhållandena vid en plankorsning i 
samband med att en järnväg byggs försämras 
så att trafiksäkerheten äventyras eller om 
förhållandena förändras så att de till väsent-
liga delar strider mot Transport- och kommu-
nikationsverkets föreskrifter, ska bannätsför-
valtaren reparera den väg som ansluter till 
plankorsningen så att den stämmer överens 
med Transport- och kommunikationsverkets
föreskrifter eller motsvarar den tidigare 
vägen, eller avlägsna plankorsningen.

36 §

Annat arbete på järnvägsområde samt place-
ring av anläggningar och anordningar på 

järnvägsområde

Det krävs tillstånd av banhållaren för an-
nat arbete på järnvägsområde än banhåll-
ningsarbete samt för placering av ledningar, 
anläggningar och anordningar på järnvägs-
område. Tillstånd kan beviljas om åtgärden 
inte orsakar fara för trafiken eller medför be-
tydande olägenhet för banhållningen och om 
inte arbetet eller placeringen av anordningar 
annars kan ordnas på ett tillfredsställande 
sätt och till rimliga kostnader. Tillståndet 
kan förenas med nödvändiga villkor som gäl-
ler avvärjande av fara eller olägenhet.

Den som beviljats tillstånd är skyldig att 
uppföra anläggningen eller anordningen och 
underhålla den enligt banhållningsmyndig-
hetens föreskrifter. Om nyttjandet av anlägg-
ningen eller anordningen orsakar oförutsedd 
fara för trafiken eller medför betydande olä-
genhet för banhållningen är tillståndsinne-
havaren skyldig att på egen bekostnad göra 
de ändringar som banhållaren kräver eller 
att flytta eller avlägsna anläggningen eller 
anordningen.

36 §

Annat arbete på järnvägsområde samt place-
ring av anläggningar och anordningar på 

järnvägsområde

På ett järnvägsområde får placeras andra 
ledningar, anläggningar och anordningar än 
sådana som anknyter till banhållningen och 
utföras annat arbete än sådant som anknyter 
till banhållningen genom att avtala om nytt-
janderätten och utförandet av åtgärden med 
bannätsförvaltaren. 

Bannätsförvaltaren kan ingå ett i 1 mom. 
avsett avtal om nyttjanderätten eller åtgär-
den inte orsakar fara för trafiken eller med-
för betydande olägenhet för banhållningen 
och om inte arbetet eller placeringen av an-
ordningar annars kan ordnas på ett tillfreds-
ställande sätt och till rimliga kostnader.

I avtalet enligt 1 mom. ska ingå villkor som 
gäller avvärjande av fara eller olägenhet. 
När avtalet gäller placering av en ledning, 
anläggning eller anordning på ett järnvägs-
område ska det i avtalet också avtalas om 
uppförandet och underhållet av ledningen, 
anläggningen eller anordningen samt att 
dessa åtgärder hör till den som placerat och 
har nyttjanderätten till ledningen, anlägg-
ningen eller anordningen. I avtalet ska ingå 
ett villkor om skyldighet för den som placerat 
och har nyttjanderätten till ledningen, an-
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Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
arbete på järnväg samt placering av ledning-
ar, anläggningar och anordningar på järn-
vägsområde, om det inte i någon annan lag 
bestäms särskilt om rätten att genomföra åt-
gärden. Om åtgärden baserar sig på ett myn-
dighetsbeslut med stöd av någon annan lag, 
skall banhållaren och den som genomför åt-
gärden komma överens om tidpunkten och 
sättet för genomförandet.

läggningen eller anordningen att på egen be-
kostnad utföra de ändringar som bannätsför-
valtaren kräver eller att flytta eller avlägsna 
ledningen, anläggningen eller anordningen 
om användningen av ledningen, anläggning-
en eller anordningen orsakar oförutsedd fara 
för trafiken eller medför betydande olägenhet 
för banhållningen. 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
arbete på järnväg samt placering av ledning-
ar, anläggningar och anordningar på ett järn-
vägsområde, om det inte i någon annan lag 
bestäms särskilt om rätten att genomföra åt-
gärden. Om åtgärden baserar sig på ett myn-
dighetsbeslut med stöd av någon annan lag, 
ska bannätsförvaltaren och den som genom-
för åtgärden komma överens om tidpunkten 
och sättet för genomförandet.

37 §

Skyddsområde för järnväg

Järnvägens skyddsområde sträcker sig 30 
meter från mittlinjen av banans spåranlägg-
ning eller, om det finns flera spåranläggning-
ar, från mittlinjen av den yttersta spåranlägg-
ningen, om inte skyddsområdet av särskilda 
skäl minskas eller utvidgas till högst 50 me-
ter i järnvägsplanen. 

Om väg- eller järnvägstrafikens säkerhet så 
kräver har banhållaren rätt att avlägsna växt-
lighet från skyddsområdet eller begränsa 
växtlighetens höjd. På skyddsområdet får det 
inte finnas byggnader, upplag, stängsel eller 
andra anläggningar eller anordningar, om de 
eller användningen av dem kan äventyra väg-
eller järnvägstrafikens säkerhet eller medföra 
olägenhet för banhållningen.

37 §

Skyddsområde för järnväg

Järnvägens skyddsområde sträcker sig 30 
meter från mittlinjen av banans spåranlägg-
ning eller, om det finns flera spåranläggning-
ar, från mittlinjen av den yttersta spåranlägg-
ningen, om inte skyddsområdet av särskilda 
skäl minskas eller utvidgas till högst 50 me-
ter i järnvägsplanen.

Om väg- eller järnvägstrafikens säkerhet så 
kräver har Trafikledsverket rätt att avlägsna 
växtlighet från skyddsområdet eller begränsa 
växtlighetens höjd. På skyddsområdet får det 
inte finnas byggnader, upplag, stängsel eller 
andra anläggningar eller anordningar, om de 
eller användningen av dem kan äventyra väg-
eller järnvägstrafikens säkerhet eller medföra 
olägenhet för banhållningen.

38 §

Frisiktsområde för järnväg

Järnvägens frisiktsområde omfattar det om-
råde i en plankorsning som på grund av tra-
fiksäkerheten ska vara fritt från hinder som 
skymmer sikten.

Banhållaren har rätt att på frisiktsområdet 
avlägsna växtlighet och naturhinder som 
skymmer sikten. På frisiktsområdet får det 

38 §

Frisiktsområde för järnväg

Järnvägens frisiktsområde omfattar det om-
råde i en plankorsning som på grund av tra-
fiksäkerheten ska vara fritt från hinder som 
skymmer sikten.

Trafikledsverket har rätt att på frisiktsom-
rådet avlägsna växtlighet och naturhinder 
som skymmer sikten. På frisiktsområdet får 
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inte finnas byggnader, upplag, stängsel eller 
andra anläggningar eller anordningar som 
kan äventyra trafiksäkerheten genom att 
skymma sikten.

Bestämmelser om hur järnvägarnas fri-
siktsområden ska bestämmas utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet. 
Bestämmelser om frisiktsområdet vid en 
plankorsning mellan en landsväg och en 
järnväg finns i 45 § i landsvägslagen.

det inte finnas byggnader, upplag, stängsel 
eller andra anläggningar eller anordningar 
som kan äventyra trafiksäkerheten genom att 
skymma sikten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om definition-
en av frisiktsområde för järnväg. Bestäm-
melser om frisiktsområdet vid en plankors-
ning mellan en landsväg och en järnväg finns 
i 45 § i lagen om trafiksystem och landsvä-
gar.

40 §

Behörighet att bevilja undantag

Banhållaren kan bevilja undantag från de 
förbud och begränsningar som föreskrivs i 
37—39 §, om väg- och järnvägstrafikens sä-
kerhet inte äventyras och banhållningen inte 
förorsakas olägenhet. Beslutet om undantag 
kan förenas med behövliga villkor.

40 §

Behörighet att bevilja undantag

Trafikledsverket kan bevilja undantag från 
de förbud och begränsningar som föreskrivs i 
37—39 §, om väg- och järnvägstrafikens sä-
kerhet inte äventyras och banhållningen inte 
förorsakas olägenhet. Beslutet om undantag 
kan förenas med behövliga villkor.

41 §

Undantag från begränsningar

Det som bestäms i 37 och 38 § tillämpas 
inte om den växtlighet som avses i de 
nämnda paragraferna har planterats eller ta-
gits under särskild omvårdnad eller om en 
byggnad, ett upplag, ett stängsel eller en an-
nan anläggning eller anordning har uppförts 
innan nyttjanderätten till området har begrän-
sats på det sätt som föreskrivs i de nämnda 
paragraferna.

Om växtlighet som avses i 1 mom. eller en 
byggnad, anläggning eller anordning äventy-
rar trafiksäkerheten eller medför olägenhet 
för banhållningen, kan banhållaren besluta 
att de ska avlägsnas eller flyttas eller att de 
ska ändras på det sätt som krävs. Om ägaren 
inte vidtar åtgärden inom utsatt skälig tid har 
banhållaren rätt att vidta den på egen bekost-
nad.

Bestämmelserna i 37 och 38 § samt i 1 och 
2 mom. gäller inte en byggnad inom ett de-
taljplaneområde eller avlägsnande av växt-
lighet som med hänsyn till miljön är av sär-
skild betydelse.

41 §

Undantag från begränsningar

Det som bestäms i 37 och 38 § tillämpas 
inte om den växtlighet som avses i de 
nämnda paragraferna har planterats eller ta-
gits under särskild omvårdnad eller om en 
byggnad, ett upplag, ett stängsel eller en an-
nan anläggning eller anordning har uppförts 
innan nyttjanderätten till området har begrän-
sats på det sätt som föreskrivs i de nämnda 
paragraferna.

Om växtlighet som avses i 1 mom. eller en 
byggnad, anläggning eller anordning äventy-
rar trafiksäkerheten eller medför olägenhet 
för banhållningen, kan Trafikledsverket be-
sluta att de ska avlägsnas eller flyttas eller att 
de ska ändras på det sätt som krävs. Om äga-
ren inte vidtar åtgärden inom utsatt skälig tid 
har Trafikledsverket rätt att vidta den på egen 
bekostnad.

Bestämmelserna i 37 och 38 § samt i 1 och 
2 mom. gäller inte en byggnad inom ett de-
taljplaneområde eller avlägsnande av växt-
lighet som med hänsyn till miljön är av sär-
skild betydelse.

42 § 42 §
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Förfarandet vid avlägsnande av växtlighet 
och naturhinder

Innan banhållaren börjar avlägsna växtlig-
het som avses i 37 § 2 mom. eller 38 § 2 
mom. eller naturhinder som avses i det sist-
nämnda lagrummet skall fastighetens ägare 
eller innehavare underrättas om detta eller 
saken kungöras i god tid innan åtgärden vid-
tas. Fastighetens ägare eller innehavare kan, 
om han så önskar, själv ombesörja åtgärden 
enligt anvisning av banhållaren.

Förfarandet vid avlägsnande av växtlighet 
och naturhinder

Innan Trafikledsverket börjar avlägsna 
växtlighet som avses i 37 § 2 mom. eller 38 § 
2 mom. eller naturhinder som avses i det 
sistnämnda lagrummet ska fastighetens ägare 
eller innehavare underrättas om detta eller 
saken kungöras i god tid innan åtgärden vid-
tas. Fastighetens ägare eller innehavare kan, 
om han så önskar, själv ombesörja åtgärden
enligt anvisning av Trafikledsverket.

43 §

Järnvägsförrättning

De områden och rättigheter som behövs för 
banhållningsbehov löses in och rättigheter 
som hänför sig till plankorsningar ändras vid 
en järnvägsförrättning. Vid inlösen och vid 
sådan ändring av rättigheter som hänför sig 
till plankorsningar iakttas lagen om inlösen 
av fast egendom och särskilda rättigheter 
(603/1977), nedan inlösningslagen, om inte 
något annat följer av denna lag. I fråga om 
rättande av fel i en järnvägsförrättning, korri-
gering av ett fel och framställning om åter-
brytande av förrättningen eller beslutet gäller 
i tillämpliga delar vad som i fastighetsbild-
ningslagen (554/1995) bestäms om fastig-
hetsförrättning.

En järnvägsförrättning kan verkställas utan 
gode män, om ingen av sakägarna vid järn-
vägsförrättningen kräver att gode män anlitas 
och förrättningen inte gäller ersättningar.

Ett ärende som gäller nedläggning av plan-
korsningar kan på ansökan av banhållaren
behandlas även vid en vägförrättning för en 
enskild väg så som bestäms i lagen om en-
skilda vägar.

Om underhållet eller förbättringen av järn-
vägen har förändrat järnvägsområdets om-
fång, och ändringarna inte har behandlats vid 
en fastighetsförrättning, kan det för att utreda 
saken verkställas en järnvägsförrättning trots 
att det inte finns någon järnvägsplan. En så-
dan förrättning kan gälla endast sådana änd-
ringar i ett järnvägsområde som har upp-
kommit före år 2007. Banhållaren eller den 
fastighetsägare vars område ändringen gäller 

43 §

Järnvägsförrättning

De områden och rättigheter som behövs för 
banhållningsbehov löses in och rättigheter 
som hänför sig till plankorsningar ändras vid 
en järnvägsförrättning. Vid inlösen och vid 
sådan ändring av rättigheter som hänför sig 
till plankorsningar iakttas lagen om inlösen 
av fast egendom och särskilda rättigheter 
(603/1977), nedan inlösningslagen, om inte 
något annat följer av denna lag. I fråga om 
rättande av fel i en järnvägsförrättning, korri-
gering av ett fel och framställning om åter-
brytande av förrättningen eller beslutet gäller 
i tillämpliga delar vad som i fastighetsbild-
ningslagen (554/1995) bestäms om fastig-
hetsförrättning. 

En järnvägsförrättning kan verkställas utan 
gode män, om ingen av sakägarna vid järn-
vägsförrättningen kräver att gode män anlitas 
och förrättningen inte gäller ersättningar.

Ett ärende som gäller nedläggning av plan-
korsningar kan på ansökan av bannätsförval-
taren behandlas även vid en förrättning av 
enskild väg så som föreskrivs i lagen om en-
skilda vägar.

Om underhållet eller förbättringen av järn-
vägen har förändrat järnvägsområdets om-
fång, och ändringarna inte har behandlats vid 
en fastighetsförrättning, kan det för att utreda 
saken verkställas en järnvägsförrättning trots 
att det inte finns någon järnvägsplan. En så-
dan förrättning kan gälla endast sådana änd-
ringar i ett järnvägsområde som har upp-
kommit före 2007. Trafikledsverket eller den 
fastighetsägare vars område ändringen gäller 
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kan ansöka om järnvägsförrättning. Om järn-
vägsområdet till följd av ändringen har ut-
vidgats över den gräns som tidigare bestämts 
för området, bestäms vid denna förrättning en 
ny gräns för järnvägsområdet, vid behov en-
ligt banhållarens anvisning, och det till-
skottsområde som uppkommit övergår i ban-
hållarens ägo efter det att förrättningen vun-
nit laga kraft. Vid förrättningen behandlas er-
sättningar för förluster som föranletts av en 
utvidgning eller någon annan ändring av 
järnvägsområdet samt andra behövliga frå-
gor. Räntan på ersättningarna beräknas i en-
lighet med 69 § från den tidpunkt då järn-
vägsförrättningen avslutats och värdetid-
punkten för ersättningen bestäms i enlighet 
med 67 §.

kan ansöka om järnvägsförrättning. Om järn-
vägsområdet till följd av ändringen har ut-
vidgats över den gräns som tidigare bestämts 
för området, bestäms vid denna förrättning en 
ny gräns för järnvägsområdet, vid behov en-
ligt Trafikledsverkets anvisning, och det till-
skottsområde som uppkommit övergår i Tra-
fikledsverket ägo efter att förrättningen vun-
nit laga kraft. Vid förrättningen behandlas er-
sättningar för förluster som föranletts av en 
utvidgning eller någon annan ändring av 
järnvägsområdet samt andra behövliga frå-
gor. Räntan på ersättningarna beräknas i en-
lighet med 69 § från den tidpunkt då järn-
vägsförrättningen avslutas och värdetidpunk-
ten för ersättningen bestäms i enlighet med 
67 §.

44 §

Inledande av järnvägsförrättning

Banhållaren har rätt att med stöd av 21 § 1 
mom. ansöka om järnvägsförrättning när en 
godkänd järnvägsplan har vunnit laga kraft 
eller kan verkställas trots besvär eller på 
grundval av skriftligt samtycke som avses i 
14 § 2 mom.

44 §

Inledande av järnvägsförrättning

Bannätsförvaltaren har rätt att med stöd av 
21 § 1 mom. ansöka om järnvägsförrättning 
när en godkänd järnvägsplan har vunnit laga 
kraft eller kan verkställas trots besvär eller på 
grundval av skriftligt samtycke som avses i 
14 § 2 mom.

46 §

Besittningstagande

Det järnvägsområde och vägområde som 
anvisats i en järnvägsplan och de övriga om-
råden som i järnvägsplanen anvisats banhål-
laren samt de rättigheter som grundas tas i 
banhållarens besittning vid en tidpunkt som 
fastställs vid en tillträdessyn i samband med 
järnvägsförrättningen. De områden som i en 
järnvägsplan anvisats för en enskild väg tas i 
banhållarens besittning för den tid vägen an-
läggs. I samband med besittningstagandet får 
banhållaren rätt att använda områdena och
utöva rättigheterna för de ändamål som anges 
i järnvägsplanen, trots andra rättigheter som 
hänför sig till fastigheten. Det besittningstag-
ande som avses i detta moment kan också ske 
stegvis, i enlighet med banhållarens anvis-
ningar. 

Om besittningstagandet medför förlust av 

46 §

Besittningstagande

Det järnvägsområde och vägområde som 
anvisats i en järnvägsplan och de övriga om-
råden som i järnvägsplanen anvisats bannäts-
förvaltaren samt de rättigheter som grundas 
tas i bannätsförvaltarens besittning vid en 
tidpunkt som fastställs vid en tillträdessyn i 
samband med järnvägsförrättningen. De om-
råden som i en järnvägsplan anvisats för en 
enskild väg tas i bannätsförvaltarens besitt-
ning för den tid vägen anläggs. I samband 
med besittningstagandet får bannätsförvalta-
ren rätt att använda områdena och utöva rät-
tigheterna för de ändamål som anges i järn-
vägsplanen, trots andra rättigheter som hän-
för sig till fastigheten. Det besittningstagande 
som avses i detta moment kan också ske 
stegvis, i enlighet med bannätsförvaltarens
anvisningar.

Om besittningstagandet medför förlust av 
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bostad eller försämrad utkomst på grund av 
att idkande av näring eller utövande av yrke 
försvåras eller någon annan påföljd som av-
ses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, kan in-
lösningskommissionen på yrkande av den 
som saken gäller bestämma att besittningsta-
gandet till denna del får ske tidigast när en 
tidsperiod på högst tre månader, utsatt av 
kommissionen, har förflutit sedan förskotts-
ersättning eller den ersättning som bestämts 
vid den första förrättningen har betalts till 
den som saken gäller.

Vid en sådan banförbättring som avses i 14 
§ 2 mom. och som bedöms ha ringa verk-
ningar kan besittningstagandet ske enligt 
samtycke. Efter besittningstagandet ska ban-
hållaren dock utan dröjsmål ansöka om en 
järnvägsförrättning.

Om överenskommelse inte nås om att av-
lägsna eller flytta egendom från ett område 
som tagits i besittning, ska banhållaren för 
ägaren eller innehavaren av den egendom 
som ska avlägsnas sätta ut en skälig och med 
tanke på byggarbetet lämplig tidsfrist, efter 
vars utgång egendomen avlägsnas av banhål-
laren. Banhållaren ska i sådana fall innan 
egendomen avlägsnas, om möjligt, underrätta 
egendomens ägare eller innehavare om detta.

Om byggnader, upplag eller anordningar 
eller träd, växande gröda eller annan växtlig-
het måste avlägsnas eller flyttas från ett om-
råde som har upplåtits eller ska upplåtas för 
banhållaren, ska utöver den därigenom orsa-
kade skadan eller olägenheten även de kost-
nader som sakägaren åsamkas på grund av 
avlägsnandet eller flyttningen ersättas.

bostad eller försämrad utkomst på grund av 
att idkande av näring eller utövande av yrke 
försvåras eller någon annan påföljd som av-
ses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, kan in-
lösningskommissionen på yrkande av den 
som saken gäller bestämma att besittningsta-
gandet till denna del får ske tidigast när en 
tidsperiod på högst tre månader, utsatt av 
kommissionen, har förflutit sedan förskotts-
ersättning eller den ersättning som bestämts 
vid den första förrättningen har betalts till 
den som saken gäller.

Vid en sådan banförbättring som avses i 14 
§ 2 mom. och som bedöms ha ringa verk-
ningar kan besittningstagandet ske enligt 
samtycke. Efter besittningstagandet ska ban-
nätsförvaltaren dock utan dröjsmål ansöka 
om en järnvägsförrättning.

Om överenskommelse inte nås om att av-
lägsna eller flytta egendom från ett område 
som tagits i besittning, ska banhållaren för 
ägaren eller innehavaren av den egendom 
som ska avlägsnas sätta ut en skälig och med 
tanke på byggarbetet lämplig tidsfrist, efter 
vars utgång egendomen avlägsnas av banhål-
laren. Bannätsförvaltaren ska i sådana fall 
innan egendomen avlägsnas, om möjligt, un-
derrätta egendomens ägare eller innehavare 
om detta.

Om byggnader, upplag eller anordningar 
eller träd, växande gröda eller annan växtlig-
het måste avlägsnas eller flyttas från ett om-
råde som har upplåtits eller ska upplåtas för 
banhållaren, ska utöver den därigenom orsa-
kade skadan eller olägenheten även de kost-
nader som sakägaren åsamkas på grund av 
avlägsnandet eller flyttningen ersättas.

46 a §

Överlåtelse av en enskild väg

En sådan enskild väg som avses i 46 § 1 
mom. överlåts till väghållaren vid den tid-
punkt som banhållaren bestämmer, efter att 
det vid en järnvägsförrättning har fattats be-
slut om vägdelägarna och om hur ansvaret 
för vägens underhåll fördelas mellan delä-
garna. Detta är fallet även om förrättningen 
är föremål för ändringssökande. För att vägen 
ska kunna överlåtas är det möjligt att fatta ett 

46 a §

Överlåtelse av en enskild väg

En sådan enskild väg som avses i 46 § 1 
mom. överlåts till väghållaren vid den tid-
punkt som bannätsförvaltaren bestämmer, 
efter att det vid en järnvägsförrättning har 
fattats beslut om vägdelägarna och om hur 
ansvaret för vägens underhåll fördelas mellan 
delägarna. Detta är fallet även om förrätt-
ningen är föremål för ändringssökande. För 
att vägen ska kunna överlåtas är det möjligt 
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temporärt beslut om vägdelägarna och om 
fördelningen av ansvaret för underhållet un-
der den tid järnvägsförrättningen pågår.

att fatta ett temporärt beslut om vägdelägarna 
och om fördelningen av ansvaret för under-
hållet under den tid järnvägsförrättningen på-
går.

47 §

Fastställande av föremålet för inlösning samt 
uppkomst av äganderätt till järnvägsområdet

I ett beslut om inlösen fastställs föremålet 
för inlösningen enligt järnvägsplanen eller ett 
skriftligt samtycke enligt 14 § 2 mom., vid 
behov enligt banhållarens anvisning. En 
mindre avvikelse från järnvägsplanen kan gö-
ras av särskilda skäl.

Ett område som fastställts som järnvägsom-
råde övergår i banhållarens ägo efter det att 
beslutet om inlösen har vunnit laga kraft.

Ett järnvägsområde som kommit i banhåll-
arens ägo ombildas till en inlösningsenhet. 
Ett sådant område kan med banhållarens 
samtycke anslutas till en inlösningsenhet som 
redan tillhör banhållaren eller som bildas för 
banhållaren. För den som äger en privat spå-
ranläggning bildas en annan fastighet.

47 §

Fastställande av föremålet för inlösning samt 
uppkomst av äganderätt till järnvägsområdet

I ett beslut om inlösen fastställs föremålet 
för inlösningen enligt järnvägsplanen eller ett 
skriftligt samtycke enligt 14 § 2 mom., vid 
behov enligt bannätsförvaltarens anvisning. 
En mindre avvikelse från järnvägsplanen kan 
göras av särskilda skäl.

Ett område som fastställts som järnvägsom-
råde övergår i bannätsförvaltarens ägo efter 
att beslutet om inlösen har vunnit laga kraft.

Ett järnvägsområde som kommit i bannäts-
förvaltarens ägo ombildas till en inlösnings-
enhet. Ett sådant område kan med bannäts-
förvaltarens samtycke anslutas till en inlös-
ningsenhet som redan tillhör bannätsförvalta-
ren eller som bildas för bannätsförvaltaren. 
För den som äger en privat spåranläggning 
bildas en annan fastighet.

48 §

Grundande av nyttjanderätt

Om en järnväg på en fastighets område 
byggs i en tunnel, på en bro eller på en damm 
eller på ett sådant område som i detaljplanen 
i första hand har anvisats för andra använd-
ningsändamål än som ett sådant trafikområde 
för järnvägar som avses i 83 § 3 mom. i mar-
kanvändnings- och bygglagen, grundas för 
banhållaren i stället för äganderätt nyttjande-
rätt till järnvägsområdet enligt 3 § i inlös-
ningslagen, på det sätt som bestäms i järn-
vägsplanen. Om järnvägen byggs över ett 
område som ligger inom en inlösningsenhet 
som inte ägs av banhållaren och som fortfa-
rande används för det ändamål för vilket det 
har inlösts, grundas för banhållaren nyttjan-
derätt till järnvägsområdet enligt 3 § i inlös-
ningslagen.

Efter det att beslutet om inlösen har vunnit 
laga kraft uppkommer för banhållaren en så-

48 §

Grundande av nyttjanderätt

Om en järnväg på en fastighets område 
byggs i en tunnel, på en bro eller på en damm 
eller på ett sådant område som i detaljplanen 
i första hand har anvisats för andra använd-
ningsändamål än som ett sådant trafikområde 
för järnvägar som avses i 83 § 3 mom. i mar-
kanvändnings- och bygglagen, grundas för 
bannätsförvaltaren i stället för äganderätt 
nyttjanderätt till järnvägsområdet enligt 3 § i 
inlösningslagen, på det sätt som bestäms i 
järnvägsplanen. Om järnvägen byggs över ett 
område som ligger inom en inlösningsenhet 
som inte ägs av bannätsförvaltaren och som 
fortfarande används för det ändamål för vil-
ket det har inlösts, grundas för bannätsförval-
taren nyttjanderätt till järnvägsområdet enligt 
3 § i inlösningslagen.

Efter att beslutet om inlösen har vunnit laga 
kraft uppkommer för bannätsförvaltaren en 
sådan nyttjanderätt till ett biområde som 
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dan nyttjanderätt till ett biområde som mots-
varar områdets användningsändamål.

motsvarar områdets användningsändamål.

49 §

Upphörande av rättigheter

När ett järnvägområde övergår i banhålla-
rens ägo förfaller inteckningar, nyttjanderät-
tigheter och övriga särskilda rättigheter som 
hänför sig till det järnvägsområde som löses 
in.

Om innehavaren av rättigheter enligt 1 
mom. orsakas skada av att rättigheterna upp-
hör, skall banhållaren ersätta skadan.

Vid en järnvägsförrättning kan dock beslu-
tas om att en viss nyttjanderätt eller särskild 
rättighet hålls i kraft med banhållarens sam-
tycke, förutsatt att rättigheten och utövandet 
av den inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
medför olägenhet för banhållningen och att 
ikrafthållandet inte heller äventyrar fastig-
hetssystemets klarhet.

Rättigheter som hänför sig till plankors-
ningar upphör när en behövlig och ersättande 
vägförbindelse har ordnats och förrättningen 
för den ersättande vägrätten har vunnit laga 
kraft.

49 §

Upphörande av rättigheter

När ett järnvägsområde övergår i bannäts-
förvaltarens ägo förfaller inteckningar, nytt-
janderättigheter och övriga särskilda rättig-
heter som hänför sig till det järnvägsområde 
som löses in.

Om innehavaren av rättigheter enligt 1 
mom. orsakas skada av att rättigheterna upp-
hör, ska bannätsförvaltaren ersätta skadan.

Vid en järnvägsförrättning kan dock beslu-
tas om att en viss nyttjanderätt eller särskild 
rättighet hålls i kraft med bannätsförvalta-
rens samtycke, förutsatt att rättigheten och 
utövandet av den inte äventyrar trafiksäker-
heten eller medför olägenhet för banhållning-
en och att ikrafthållandet inte heller äventyrar 
fastighetssystemets klarhet.

Rättigheter som hänför sig till plankors-
ningar upphör när en behövlig och ersättande 
vägförbindelse har ordnats och förrättningen 
för den ersättande vägrätten har vunnit laga 
kraft.

50 §

Utloppsdiken

För banhållaren grundas servitutsrätt till ett 
område som i järnvägsplanen anvisats för ut-
loppsdike.

Om överenskommelse om gemensam dik-
ning inte träffas vid en järnvägsförrättning el-
ler om det annars finns särskilda skäl, kan 
dikningsfrågan överföras för behandling vid 
en dikningsförrättning enligt vattenlagen, vid 
vilken vid behov kan göras mindre avvikelser 
från det läge för utloppsdiket som anges i 
järnvägsplanen.

Om ett utloppsdike efter det att det har 
lagts föranleder skada eller olägenhet och 
överenskommelse inte träffas om ersättning-
arna, behandlas ärendet i enlighet med vat-
tenlagen.

50 §

Utloppsdiken

För bannätsförvaltaren grundas servituts-
rätt till ett område som i järnvägsplanen anvi-
sats för utloppsdike.

Om överenskommelse om gemensam dik-
ning inte nås vid en järnvägsförrättning eller 
om det annars finns särskilda skäl, kan dik-
ningsfrågan överföras för behandling vid en 
dikningsförrättning enligt vattenlagen, vid 
vilken vid behov kan göras mindre avvikelser 
från det läge för utloppsdiket som anges i 
järnvägsplanen.

Om ett utloppsdike efter det att det har 
lagts föranleder skada eller olägenhet och 
överenskommelse inte nås om ersättningarna, 
behandlas ärendet i enlighet med vattenlagen

52 § 52 §
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Behandling av inlösen vid två förrättningar

Utöver vad som bestäms i 20 § i inlös-
ningslagen kan förrättningsingenjören på 
framställning av banhållaren dela upp de 
ärenden som gäller inlösen av områden eller
en plankorsning enligt förrättningsförordnan-
det för behandling vid två särskilda järnvägs-
förrättningar, om det på grund av antalet eller 
arten av de ärenden som skall avgöras eller 
av andra orsaker är ändamålsenligt.

Om inlösen eller ett plankorsningsärende i 
enlighet med 1 mom. behandlas vid två sär-
skilda förrättningar, skall förrättningsingen-
jören efter att den första förrättningen avslu-
tats utan särskild ansökan fortsätta med in-
lösningen vid en ny förrättning, när behand-
lingen av ärendena så kräver. Förutom för-
rättningsärenden som inte avgjorts skall vid 
denna förrättning behandlas och avgöras 
även de ärenden som gäller sådana ändringar 
i föremålet för inlösen som görs efter att den 
tidigare förrättningen avslutats.

Behandling av inlösen vid två förrättningar

Utöver vad som bestäms i 20 § i inlös-
ningslagen kan förrättningsingenjören på 
framställning av bannätsförvaltaren dela upp 
de ärenden som gäller inlösen av områden el-
ler en plankorsning enligt förrättningsförord-
nandet för behandling vid två särskilda järn-
vägsförrättningar, om det på grund av antalet 
eller arten av de ärenden som ska avgöras el-
ler av andra orsaker är ändamålsenligt.

Om inlösen eller ett plankorsningsärende i 
enlighet med 1 mom. behandlas vid två sär-
skilda förrättningar, ska förrättningsingenjö-
ren efter att den första förrättningen avslutats 
utan särskild ansökan fortsätta med inlös-
ningen vid en ny förrättning, när behandling-
en av ärendena så kräver. Förutom förrätt-
ningsärenden som inte avgjorts ska vid denna 
förrättning behandlas och avgöras även de 
ärenden som gäller sådana ändringar i före-
målet för inlösen som görs efter att den tidi-
gare förrättningen avslutats.

55 §

Ersättningar vid ägoregleringar

Vid ägoreglering värderas ett område som 
överförs från en fastighet till en annan sepa-
rat med hänsyn till den överlåtande och den 
mottagande fastigheten. Om värdena avviker 
från varandra skall banhållaren åläggas att 
ersätta skillnaden, om inte något annat följer 
av 69 § 2 mom.

55 §

Ersättningar vid ägoregleringar

Vid ägoreglering värderas ett område som 
överförs från en fastighet till en annan sepa-
rat med hänsyn till den överlåtande och den 
mottagande fastigheten. Om värdena avviker 
från varandra ska bannätsförvaltaren åläggas 
att ersätta skillnaden, om inte något annat 
följer av 69 § 2 mom.

57 §

Utvidgning av inlösen

Om användningen av en fastighet eller en 
del av en fastighet orsakas betydande olä-
genhet på grund av splittring av ägorna, 
minskad ägoareal, ändrade vägrätter eller 
förbud enligt 37 eller 38 § som orsakas av ett 
järnvägsområde eller av någon annan därmed 
jämförbar orsak, och olägenheten inte kan 
avlägsnas eller väsentligen lindras genom 
ägoregleringar, har fastighetens ägare rätt att 

57 §

Utvidgning av inlösen

Om användningen av en fastighet eller en 
del av en fastighet orsakas betydande olä-
genhet på grund av splittring av ägorna, 
minskad ägoareal, ändrade vägrätter eller 
förbud enligt 37 eller 38 § som orsakas av ett 
järnvägsområde eller av någon annan därmed 
jämförbar orsak, och olägenheten inte kan 
avlägsnas eller väsentligen lindras genom 
ägoregleringar, har fastighetens ägare rätt att 
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kräva att banhållaren löser in fastigheten el-
ler en del av den, om fastighetsägaren inte 
önskar ersättning för olägenheten. Om byg-
gandet av en järnväg annars orsakar bety-
dande skada eller olägenhet för användning-
en av en fastighet eller en del av en fastighet, 
har fastighetens ägare rätt att i stället för er-
sättning kräva att banhållaren löser in fastig-
heten eller en del av den. Banhållaren har 
rätt att lösa in fastigheten eller en del av den, 
om ersättningen för olägenhet eller skade-
ståndet skulle vara betydande i jämförelse 
med värdet på fastigheten eller fastighetsde-
len.

I järnvägsplanen kan banhållaren ges rätt 
att lösa in en fastighet eller en del av den, om 
kostnaderna för att undanröja eller minska de 
skadliga verkningar som järnvägen medför 
för fastigheten eller en del av den, eller kost-
naderna för att ordna en ny trafikförbindelse i 
stället för den förbindelse som järnvägen skär 
av, skulle vara betydande i jämförelse med 
värdet på fastigheten eller fastighetsdelen. 
Av järnvägsplanen ska det i detta fall framgå 
hur stora kostnaderna för undanröjandet eller 
minskandet av de skadliga verkningarna eller 
för anordnandet av en ny trafikförbindelse är 
i jämförelse med värdet på fastigheten eller 
fastighetsdelen. 

Av de fastigheter eller fastighetsdelar som 
löses in med stöd av 1 eller 2 mom. kan det, 
med iakttagande av 49 a § 1 mom. i inlös-
ningslagen, bildas en eller flera inlösnings-
enheter som är separata från järnvägsområ-
det.

kräva att bannätsförvaltaren löser in fastig-
heten eller en del av den, om fastighetsägaren 
inte önskar ersättning för olägenheten. Om 
byggandet av en järnväg annars orsakar be-
tydande skada eller olägenhet för använd-
ningen av en fastighet eller en del av en fas-
tighet, har fastighetens ägare rätt att i stället 
för ersättning kräva att bannätsförvaltaren lö-
ser in fastigheten eller en del av den. Ban-
nätsförvaltaren har rätt att lösa in fastigheten 
eller en del av den, om ersättningen för olä-
genhet eller skadeståndet skulle vara bety-
dande i jämförelse med värdet på fastigheten 
eller fastighetsdelen.

I järnvägsplanen kan bannätsförvaltaren
ges rätt att lösa in en fastighet eller en del av 
den, om kostnaderna för att undanröja eller 
minska de skadliga verkningar som järnvä-
gen medför för fastigheten eller en del av 
den, eller kostnaderna för att ordna en ny tra-
fikförbindelse i stället för den förbindelse 
som järnvägen skär av, skulle vara betydande 
i jämförelse med värdet på fastigheten eller 
fastighetsdelen. Av järnvägsplanen ska det i 
detta fall framgå hur stora kostnaderna för 
undanröjandet eller minskandet av de skad-
liga verkningarna eller för anordnandet av en 
ny trafikförbindelse är i jämförelse med vär-
det på fastigheten eller fastighetsdelen.

Av de fastigheter eller fastighetsdelar som 
löses in med stöd av 1 eller 2 mom. kan det, 
med iakttagande av 49 a § 1 mom. i inlös-
ningslagen, bildas en eller flera inlösnings-
enheter som är separata från järnvägsområ-
det.

58 §

Utvidgning av inlösen inom detaljplaneom-
råde

Då en järnväg byggs på ett område som en-
ligt 83 § 4 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen anvisats som trafikområde för 
järnväg, är banhållaren skyldig att lösa in 
fastigheten eller en del av den till gränsen för 
trafikområdet enligt detaljplanen, om fastig-
hetens ägare yrkar på detta vid järnvägsför-

58 §

Utvidgning av inlösen inom detaljplaneom-
råde

Då en järnväg byggs på ett område som en-
ligt 83 § 4 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen anvisats som trafikområde för 
järnväg, är bannätsförvaltaren skyldig att 
lösa in fastigheten eller en del av den till 
gränsen för trafikområdet enligt detaljplanen, 
om fastighetens ägare yrkar på detta vid järn-

RP 61/2018 rd



1573

rättningen. Banhållaren har även rätt att lösa 
in en fastighet av det nämna slaget eller en 
del av den till områdets gräns. Beträffande 
bildandet av en inlösningsenhet gäller 57 § 3 
mom.

Om en sådan ändring av en detaljplan som 
kan inverka på den inlösningsrätt eller inlös-
ningsskyldighet som nämns i 1 mom. har 
väckts eller om ett ärende som gäller inlösen 
av området har väckts med stöd av markan-
vändnings- och bygglagen, får vid en järn-
vägsförrättning inte beslutas om inlösen för-
rän avgörandet av detaljplaneändringen har 
vunnit laga kraft eller ärendet angående inlö-
sen av området inte längre är anhängigt med 
stöd av markanvändnings- och bygglagen. 
Vid behov kan ärendet avskiljas för behand-
ling vid en separat förrättning.

vägsförrättningen. Bannätsförvaltaren har 
även rätt att lösa in en fastighet av det nämna 
slaget eller en del av den till områdets gräns. 
Beträffande bildandet av en inlösningsenhet 
gäller 57 § 3 mom.

Om en sådan ändring av en detaljplan som 
kan inverka på den inlösningsrätt eller inlös-
ningsskyldighet som nämns i 1 mom. har 
väckts eller om ett ärende som gäller inlösen 
av området har väckts med stöd av markan-
vändnings- och bygglagen, får vid en järn-
vägsförrättning inte beslutas om inlösen för-
rän avgörandet av detaljplaneändringen har 
vunnit laga kraft eller ärendet angående inlö-
sen av området inte längre är anhängigt med 
stöd av markanvändnings- och bygglagen. 
Vid behov kan ärendet avskiljas för behand-
ling vid en separat förrättning.

59 §

Reglering av enskilda vägar

Vid en järnvägsförrättning skall sådana re-
gleringar av vägar och vägrätter företas som 
behövs med hänsyn till byggandet av ett 
järnvägsområde eller på grund av bestäm-
melser eller förbud som hänför sig till plan-
korsningar. Vid förrättningen behandlas och 
avgörs också övriga ärenden som skall be-
handlas vid en vägförrättning enligt lagen om 
enskilda vägar.

Vägförbindelser till enskilda vägar samt 
vägrätter kan regleras vid en sådan lokal väg-
förrättning som avses i 38 c § i lagen om en-
skilda vägar och som kan verkställas på ban-
hållarens begäran utan särskild ansökan när 
en järnvägsförrättning pågår. Vid den lokala 
vägförrättningen behandlas då också ersätt-
ningar enligt 62 §, och på den lokala vägför-
rättningen tillämpas också 82 § i inlösnings-
lagen.

59 §

Reglering av enskilda vägar

Vid en järnvägsförrättning ska sådana re-
gleringar av vägar och vägrätter företas som 
behövs med hänsyn till byggandet av ett 
järnvägsområde eller på grund av bestäm-
melser eller förbud som hänför sig till plan-
korsningar. Vid förrättningen behandlas och 
avgörs också övriga ärenden som ska be-
handlas vid en förrättning av enskild väg en-
ligt lagen om enskilda vägar.

Vägförbindelser till enskilda vägar samt 
vägrätter kan regleras vid en sådan lokal för-
rättning av enskild väg som avses i 76 § i la-
gen om enskilda vägar och som kan verkstäl-
las på bannätsförvaltarens begäran utan sär-
skild ansökan när en järnvägsförrättning på-
går. Vid den lokala förrättningen av enskild 
väg behandlas då också ersättningar enligt 62 
§, och på den lokala förrättningen av enskild 
väg tillämpas också 82 § i inlösningslagen.

60 §

Avtal om ersättning

Sakägarna kan avtala om inlösningsersätt-
ningar. Avtalet underställs inte inlösnings-
kommissionen för fastställelse på det sätt 
som avses i 40 § 2 mom. i inlösningslagen. 

60 §

Avtal om ersättning

Sakägarna kan avtala om inlösningsersätt-
ningar. Avtalet underställs inte inlösnings-
kommissionen för fastställelse på det sätt 
som avses i 40 § 2 mom. i inlösningslagen. 
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Avtalet om ersättningar binder också den på 
vilken sakägarens rätt till fastigheten övergår.

Ett järnvägsområde som genom överlåtelse 
kommit i banhållarens ägo ombildas till en 
inlösningsenhet. Ett sådant område kan an-
slutas till en inlösningsenhet som redan till-
hör banhållaren eller som skall bildas för 
banhållaren. I fråga om upphörande av in-
teckningar och övriga särskilda rättigheter 
som hänför sig till området gäller vad som 
bestäms i 49 §.

Om innehavaren av rättigheter enligt 2 
mom. orsakas skada av att rättigheterna för-
faller skall banhållaren ersätta skadan. Om 
överenskommelse om ersättningen inte nås, 
bestäms om saken vid en järnvägsförrättning.

Avtalet om ersättningar binder också den på 
vilken sakägarens rätt till fastigheten övergår. 

Ett järnvägsområde som genom överlåtelse 
kommit i bannätsförvaltarens ägo ombildas 
till en inlösningsenhet. Ett sådant område kan 
anslutas till en inlösningsenhet som redan 
tillhör bannätsförvaltaren eller som ska bildas 
för bannätsförvaltaren. I fråga om upphö-
rande av inteckningar och övriga särskilda 
rättigheter som hänför sig till området gäller 
vad som bestäms i 49 §.

Om innehavaren av rättigheter enligt 2 
mom. orsakas skada av att rättigheterna för-
faller ska bannätsförvaltaren ersätta skadan. 
Om överenskommelse om ersättningen inte 
nås, bestäms om saken vid en järnvägsför-
rättning.

61 §

Ersättning för skydds- och frisiktsområden

Om användningen av en fastighet orsakas 
skada eller betydande olägenhet av att äga-
rens rätt begränsas på det sätt som avses i 
37—39 § inom ett område vars användning 
inte tidigare har begränsats på motsvarande 
sätt, är banhållaren skyldig att ersätta skadan 
eller olägenheten.

Om fastighetens ägare orsakas skada av att 
egendom avlägsnas från skydds- eller fri-
siktsområdet med stöd av 37 eller 38 §, har 
fastighetens ägare rätt att få ersättning för 
skadan av banhållaren. Ägaren har rätt att få 
ersättning av banhållaren för kostnader som 
föranleds av avlägsnande eller flyttande av 
egendom eller utförande av ändringar enligt 
41 § 2 mom.

61 §

Ersättning för skydds- och frisiktsområden

Om användningen av en fastighet orsakas 
skada eller betydande olägenhet av att äga-
rens rätt begränsas på det sätt som avses i 
37—39 § inom ett område vars användning 
inte tidigare har begränsats på motsvarande 
sätt, är bannätsförvaltaren skyldig att ersätta 
skadan eller olägenheten.

Om fastighetens ägare orsakas skada av att 
egendom avlägsnas från skydds- eller fri-
siktsområdet med stöd av 37 eller 38 §, har 
fastighetens ägare rätt att få ersättning för 
skadan av bannätsförvaltaren. Ägaren har rätt 
att få ersättning av bannätsförvaltaren för 
kostnader som föranleds av avlägsnande eller 
flyttande av egendom eller utförande av änd-
ringar enligt 41 § 2 mom.

63 §

Ersättning för utredningsarbete och för vissa 
andra åtgärder

Om en fastighet orsakas skada eller olä-
genhet genom en åtgärd som vidtagits med 
stöd av 9 § 1 mom., genom att en tillfällig 
farväg enligt 32 § ordnas eller nyttjas eller 
genom brådskande banarbete enligt 33 §, är 
fastighetens ägare berättigad till ersättning av 
banhållaren.

63 §

Ersättning för utredningsarbete och för vissa 
andra åtgärder

Om en fastighet orsakas skada eller olä-
genhet genom en åtgärd som vidtagits med 
stöd av 9 § 1 mom., genom att en tillfällig 
farväg enligt 32 § ordnas eller nyttjas eller 
genom brådskande banarbete enligt 33 §, är 
fastighetens ägare berättigad till ersättning av 
bannätsförvaltaren.
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65 §

Övriga ersättningar och järnvägsförrättning 
som gäller ersättningar

Om en järnväg orsakar en fastighet någon 
annan skada eller olägenhet än vad som avses 
i detta kapitel, är fastighetens ägare berätti-
gad till ersättning av banhållaren. Då skadan 
eller olägenheten är betydande, har fastighet-
ens ägare rätt att kräva att banhållaren löser 
in fastigheten eller en del av den, om fastig-
hetsägaren inte önskar ersättning för sin för-
lust. Om överenskommelse om ersättningen 
eller inlösningen inte nås, ska frågan avgöras 
vid en järnvägsförrättning.

Om en ersättnings- eller inlösningsfråga 
som följer av denna lag tas till behandling i 
annat fall än vid en järnvägsförrättning eller 
om ersättningen kan bestämmas först sedan 
järnvägsförrättningen har avslutats och över-
enskommelse inte nåtts om ersättningarna, 
ska ersättningsfrågan avgöras vid en järn-
vägsförrättning.

Den i 1 och 2 mom. nämnda järnvägsför-
rättningen kan företas på ansökan av banhål-
laren eller den som yrkar på ersättning.

65 §

Övriga ersättningar och järnvägsförrättning 
som gäller ersättningar

Om en järnväg orsakar en fastighet någon 
annan skada eller olägenhet än vad som avses 
i detta kapitel, är fastighetens ägare berätti-
gad till ersättning av bannätsförvaltaren. Då 
skadan eller olägenheten är betydande, har 
fastighetens ägare rätt att kräva att bannäts-
förvaltaren löser in fastigheten eller en del av 
den, om fastighetsägaren inte önskar ersätt-
ning för sin förlust. Om överenskommelse 
om ersättningen eller inlösningen inte nås, 
ska frågan avgöras vid en järnvägsförrätt-
ning.

Om en ersättnings- eller inlösningsfråga 
som följer av denna lag tas till behandling i 
annat fall än vid en järnvägsförrättning eller 
om ersättningen kan bestämmas först sedan 
järnvägsförrättningen har avslutats och över-
enskommelse inte nåtts om ersättningarna, 
ska ersättningsfrågan avgöras vid en järn-
vägsförrättning.

Den i 1 och 2 mom. nämnda järnvägsför-
rättningen kan företas på ansökan av ban-
nätsförvaltaren eller den som yrkar på ersätt-
ning.

69 § 

Utbetalning av ersättning samt ränta 

De förskottsersättningar och slutliga ersätt-
ningar som banhållaren ålagts att betala, 
jämte sex procents årlig ränta, ska betalas 
inom tre månader räknat från den tidpunkt då 
ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med 
betalningen av ersättning ska på denna beta-
las en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

Vid ägoreglering är mottagaren av ett om-
råde skyldig att till banhållaren betala en er-
sättning för området till den del som ersätt-
ningen inte kan dras av från de betalningar 
som banhållaren påförts, och överlåtaren av 
området får en ersättning av banhållaren för 
det överlåtna området. På de ersättningar som 
avses i detta moment tillämpas vad som i 1 

69 §

Utbetalning av ersättning samt ränta

De förskottsersättningar och slutliga ersätt-
ningar som bannätsförvaltaren ålagts att be-
tala, jämte sex procents årlig ränta, ska beta-
las inom tre månader räknat från den tidpunkt 
då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål 
med betalningen av ersättning ska på denna 
betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den rän-
tefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982).

Vid ägoreglering är mottagaren av ett om-
råde skyldig att till bannätsförvaltaren betala 
en ersättning för området till den del som er-
sättningen inte kan dras av från de betalning-
ar som bannätsförvaltaren påförts, och över-
låtaren av området får en ersättning av ban-
nätsförvaltaren för det överlåtna området. På 
de ersättningar som avses i detta moment till-
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mom. föreskrivs om beräkning av ränta och 
utbetalning av ersättning. 

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 
mom. beräknas från besittningstagandet en-
ligt 46 §, om inte annat överenskoms när det 
gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., 
samt i de fall som nämns i 65 § från tidpunk-
ten för slutsammanträdet i samband med 
järnvägsförrättningen. Ränta på ersättning 
som bestämts på grund av ägoreglering be-
räknas från den tidpunkt som vid förrättning-
en har bestämts för besittningstagande av 
områdena. 

Ersättningar som banhållaren ålagts att be-
tala vid banförrättning och vägförrättning för 
en enskild väg enligt 43 § 3 mom. samt ovan 
i 2 mom. avsedda ersättningar för ägoregle-
ring till överlåtaren av ett område betalas av 
banhållaren. Ersättningar som gäller en pri-
vat spåranläggning betalas av den som äger 
järnvägen eller har den i besittning.

lämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om be-
räkning av ränta och utbetalning av ersätt-
ning.

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 
mom. beräknas från besittningstagandet en-
ligt 46 §, om inte annat överenskoms när det 
gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., 
samt i de fall som nämns i 65 § från tidpunk-
ten för slutsammanträdet i samband med 
järnvägsförrättningen. Ränta på ersättning 
som bestämts på grund av ägoreglering be-
räknas från den tidpunkt som vid förrättning-
en har bestämts för besittningstagande av 
områdena.

Ersättningar som bannätsförvaltaren ålagts 
att betala vid banförrättning och vägförrätt-
ning för en enskild väg enligt 43 § 3 mom. 
samt ovan i 2 mom. avsedda ersättningar för 
ägoreglering till överlåtaren av ett område 
betalas av bannätsförvaltaren. 

70 §

Deponering av ersättning som är stridig

Om banhållaren anför besvär över ersätt-
ningar som bestämts vid en järnvägsförrätt-
ning får den del av ersättningen som bestri-
dits deponeras. På deponeringen tillämpas i 
övrigt det som bestäms i 52 § 2 och 3 mom. 
och i 70 § i inlösningslagen.

70 §

Deponering av ersättning som är stridig

Om bannätsförvaltaren anför besvär över 
ersättningar som bestämts vid en järnvägsför-
rättning får den del av ersättningen som be-
stridits deponeras. På deponeringen tillämpas 
i övrigt det som bestäms i 52 § 2 och 3 mom. 
och 70 § i inlösningslagen.

71 §

Tvångsverkställighet i särskilda fall

På en ersättning som har bestämts vid en 
järnvägsförrättning och som sakägaren skall 
betala till banhållaren samt på egendom som 
till följd av ägoreglering har bytts ut, tilläm-
pas 288 § i fastighetsbildningslagen.

71 §

Tvångsverkställighet i särskilda fall

På en ersättning som har bestämts vid en 
järnvägsförrättning och som sakägaren ska 
betala till bannätsförvaltaren samt på egen-
dom som till följd av ägoreglering har bytts 
ut, tillämpas 288 § i fastighetsbildningslagen.

72 §

Panträttsinnehavares rätt till ersättning

Om innehavaren av panträtt har förlorat sin 
fordran helt eller delvis på grund av att er-
sättningen inte har deponerats, till följd av att 
den ersättningsberättigade har avstått från er-
sättningen eller att en uppenbarligen för låg 

72 §

Panträttsinnehavares rätt till ersättning

Om innehavaren av panträtt har förlorat sin 
fordran helt eller delvis på grund av att er-
sättningen inte har deponerats, till följd av att 
den ersättningsberättigade har avstått från er-
sättningen eller att en uppenbarligen för låg 
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ersättning har avtalats, har innehavaren rätt 
att av banhållaren få ersättning för skadan.

Om en fastighet mot vilken panträtt riktar 
sig löses in helt och hållet, skall det bestäm-
mas att den ersättning för föremål som skall 
betalas till följd av inlösningen skall depone-
ras. I övrigt gäller i fråga om deponering 49 § 
2—4 mom. i inlösningslagen.

ersättning har avtalats, har innehavaren rätt 
att av bannätsförvaltaren få ersättning för 
skadan.

Om en fastighet mot vilken panträtt riktar 
sig löses in helt och hållet, ska det bestäm-
mas att den ersättning för föremål som ska 
betalas till följd av inlösningen ska depone-
ras. I övrigt gäller i fråga om deponering 49 § 
2—4 mom. i inlösningslagen.

73 §

Obetydliga ersättningar

Om det totala belopp som inlösningskom-
missionen har bestämt att banhållaren skall 
betala till en och samma sakägare inte övers-
tiger 20 euro, behöver beloppet inte betalas 
eller deponeras.

73 §

Obetydliga ersättningar

Om det totala belopp som inlösningskom-
missionen har bestämt att bannätsförvaltaren
ska betala till en och samma sakägare inte 
överstiger 20 euro, behöver beloppet inte be-
talas eller deponeras.

74 §

Ersättningsfria överlåtelser

Staten har inte rätt att av Trafikverket få er-
sättningar enligt denna lag. Affärsverk enligt 
lagen om statliga affärsverk (1062/2010) har 
dock rätt att få ersättningar. Statsrådet kan av 
särskilda skäl fatta annat beslut om statens 
rätt till ersättning.

74 §

Ersättningsfria överlåtelser

Staten har inte rätt att av Trafikledsverket
få ersättningar enligt denna lag. Affärsverk 
enligt lagen om statliga affärsverk 
(1062/2010) har dock rätt att få ersättningar. 
Statsrådet kan av särskilda skäl fatta ett annat 
beslut om statens rätt till ersättning.

75 §

Kostnaderna för järnvägsförrättning

Banhållare svarar för förrättningskostna-
derna vid en järnvägsförrättning. Vid en 
järnvägsförrättning enligt 65 § ska förrätt-
ningskostnaderna helt eller delvis påföras den 
som framställt yrkandet, om yrkandet har va-
rit uppenbart ogrundat.

75 §

Kostnaderna för järnvägsförrättning

Bannätsförvaltaren svarar för förrättnings-
kostnaderna vid en järnvägsförrättning. Vid 
en järnvägsförrättning enligt 65 § ska förrätt-
ningskostnaderna helt eller delvis påföras den 
som framställt yrkandet, om yrkandet har va-
rit uppenbart ogrundat.

78 §

Nedläggning av järnväg i samband med byg-
gande av järnväg

Om en järnväg i samband med byggande 
av en järnväg har fått en ny sträckning och 
det i järnvägsplanen inte har bestämts att ba-
nan med den tidigare sträckningen kvarstår 
som järnväg, läggs den till denna del ned som 

78 §

Nedläggning av järnväg i samband med byg-
gande av järnväg

Om en järnväg i samband med byggande 
av en järnväg har fått en ny sträckning och 
det i järnvägsplanen inte har bestämts att ba-
nan med den tidigare sträckningen kvarstår 
som järnväg, läggs den till denna del ned som 
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järnväg med stöd av en järnvägsplan som 
godkänts av Trafikverket. Banhållaren får 
utan hinder av detta använda det tidigare 
järnvägsområdet för andra banhållningsbe-
hov, om det bestäms så i järnvägsplanen.

järnväg med stöd av en järnvägsplan som 
godkänts av Transport- och kommunikat-
ionsverket. Trafikledsverket får utan hinder 
av detta använda det tidigare järnvägsområ-
det för andra banhållningsbehov, om det be-
stäms så i järnvägsplanen.

79 §  

Nedläggning av järnväg i andra samman-
hang 

Kommunikationsministeriet kan lägga ned 
en järnväg med stöd av en järnvägsplan som 
beretts av Trafikverket, om 

1) järnvägen inte längre används för bedri-
vande av järnvägstrafik, banhållningsrelate-
rad trafik eller trafikens övriga behov, 

2) användning enligt 1 punkten inte kan 
förutses i fråga om järnvägen, 

3) det inte finns användning för järnvägen 
som privat spåranläggning, och 

4) tillgängligheten till området samt trans-
portbehoven har tryggats på något annat sätt. 

Kommunikationsministeriet kan dessutom 
dra in en järnväg med stöd av en järnvägs-
plan som beretts av Trafikverket, om trafiken 
på järnvägen är obetydlig och det inte är 
ekonomiskt lönsamt att med statens medel 
hålla järnvägen i ett tryggt skick för trafik så 
som avses i 29 eller 30 § och om tillgänglig-
heten till området samt transportbehoven har 
tryggats på något annat sätt. 

Kommunikationsministeriet ska innan ett 
beslut enligt denna paragraf fattas vid behov 
höra de ministerier, landskap och kommuner 
som saken gäller.

79 § 

Nedläggning av järnväg i andra samman-
hang

Kommunikationsministeriet kan lägga ned 
en järnväg med stöd av en järnvägsplan som 
beretts av Trafikledsverket, om

1) järnvägen inte längre används för bedri-
vande av järnvägstrafik, banhållningsrelate-
rad trafik eller trafikens övriga behov,

2) användning enligt 1 punkten inte kan 
förutses i fråga om järnvägen,

3) det inte finns användning för järnvägen 
som privat spåranläggning, och

4) tillgängligheten till området samt trans-
portbehoven har tryggats på något annat sätt.

Kommunikationsministeriet kan dessutom 
dra in en järnväg med stöd av en järnvägs-
plan som beretts av Trafikledsverket, om tra-
fiken på järnvägen är obetydlig och det inte 
är ekonomiskt lönsamt att med statens medel 
hålla järnvägen i ett tryggt skick för trafik så 
som avses i 29 eller 30 § och om tillgänglig-
heten till området samt transportbehoven har 
tryggats på något annat sätt.

Kommunikationsministeriet ska innan ett 
beslut enligt denna paragraf fattas vid behov 
höra de ministerier, landskap och kommuner 
som saken gäller.

80 §

Överlåtelse av järnvägsområde i samband 
med nedläggning av järnväg

Trafikverket överlåter ett järnvägsområde 
med stöd av ett beslut som avses i 78 eller 79 
§, om det inte är motiverat att verket fortsät-
ter att förvalta området. Vid överlåtelse av 
områden följs det förfarande som föreskrivs i 
lagen om rätt att överlåta statlig fastighets-
förmögenhet (973/2002).

I en järnvägsplan som gäller nedläggning 
av en järnväg kan man besluta att utan ersätt-

80 §

Överlåtelse av järnvägsområde i samband 
med nedläggning av järnväg

Trafikledsverket överlåter ett järnvägsom-
råde med stöd av ett beslut som avses i 78 el-
ler 79 §, om det inte är motiverat att verket 
fortsätter att förvalta området. Vid överlå-
telse av områden följs det förfarande som fö-
reskrivs i lagen om rätt att överlåta statlig 
fastighetsförmögenhet (973/2002). 

I en järnvägsplan som gäller nedläggning 
av en järnväg kan man besluta att utan ersätt-
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ning avstå från ett järnvägsområde, om om-
rådet är av ringa värde eller betydelse. Järn-
vägsområdet överförs till de angränsande fas-
tigheterna längs mittlinjen av det område 
som ett eller flera av banans spåranläggning-
ar bildar. Vid rågång på det tidigare järn-
vägsområdet får en rå rätas ut och andra såd-
ana råjusteringar göras som med hänsyn till 
fastighetsindelningen är ändamålsenliga så 
att till arealen små områden av ringa värde 
byts ut mellan fastigheterna eller, om inget 
lämpligt vederlagsområde finns, överförs 
från en fastighet till en annan. Inom ett de-
taljplaneområde eller ett område för vilket 
kommunen beslutat utarbeta en detaljplan 
övergår ett järnvägsområde dock i kommu-
nens ägo.

När en järnväg har lagts ned och det inte 
har bestämts att järnvägsområdet ska använ-
das för andra banhållningsbehov eller när 
Trafikverket drar in användningen av järn-
vägsområdet för andra behov, upphör den 
nyttjanderätt enligt 48 § 1 mom. som hänfört 
sig till området. 

I järnvägsplanen ska det bestämmas från 
vilken tidpunkt området upphör att vara järn-
väg.

ning avstå från ett järnvägsområde, om om-
rådet är av ringa värde eller betydelse. Järn-
vägsområdet överförs till de angränsande fas-
tigheterna längs mittlinjen av det område 
som ett eller flera av banans spåranläggning-
ar bildar. Vid rågång på det tidigare järn-
vägsområdet får en rå rätas ut och andra såd-
ana råjusteringar göras som med hänsyn till 
fastighetsindelningen är ändamålsenliga så 
att till arealen små områden av ringa värde 
byts ut mellan fastigheterna eller, om inget 
lämpligt vederlagsområde finns, överförs 
från en fastighet till en annan. Inom ett de-
taljplaneområde eller ett område för vilket 
kommunen beslutat utarbeta en detaljplan 
övergår ett järnvägsområde dock i kommu-
nens ägo.

När en järnväg har lagts ned och det inte 
har bestämts att järnvägsområdet ska använ-
das för andra banhållningsbehov eller när 
Trafikledsverket drar in användningen av 
järnvägsområdet för andra behov, upphör den 
nyttjanderätt enligt 48 § 1 mom. som hänfört 
sig till området.

I järnvägsplanen ska det bestämmas från 
vilken tidpunkt området upphör att vara järn-
väg.

81 §

Konstruktioner och anordningar på ett järn-
vägsområde som dragits in och överlåts

I järnvägsplanen ska det anges huruvida ett 
område behövs som vägområde, museijärn-
väg eller för något annat ändamål och om det 
på området finns konstruktioner eller anord-
ningar som kräver särskilt underhåll. Om så 
är fallet ska området lämnas i ett sådant skick 
att dess användning för det nämnda syftet 
inte försvåras. Om sådan användning som 
avses ovan inte finns, ska i järnvägsplanen 
vid behov anges de åtgärder som behövs för 
återställandet av det tidigare järnvägsområ-
det. Trafikverket ska inom två år från det att 
beslutet om nedläggning av järnvägen trätt i 
kraft föra bort sådana konstruktioner och an-
ordningar som i banhållningssyfte uppförts 
eller placerats på järnvägsområdet och vidta 
eventuella åtgärder för återställande av om-
rådet, om det inte avtalas om något annat 
med mottagaren.

81 §

Konstruktioner och anordningar på ett järn-
vägsområde som dragits in och överlåts

I järnvägsplanen ska det anges huruvida ett 
område behövs som vägområde, museijärn-
väg eller för något annat ändamål och om det 
på området finns konstruktioner eller anord-
ningar som kräver särskilt underhåll. Om så 
är fallet ska området lämnas i ett sådant skick 
att dess användning för det nämnda syftet 
inte försvåras. Om sådan användning som 
avses ovan inte finns, ska i järnvägsplanen 
vid behov anges de åtgärder som behövs för 
återställandet av det tidigare järnvägsområ-
det. Trafikledsverket ska inom två år från det 
att beslutet om nedläggning av järnvägen 
trätt i kraft föra bort sådana konstruktioner 
och anordningar som i banhållningssyfte 
uppförts eller placerats på järnvägsområdet 
och vidta eventuella åtgärder för återställande 
av området, om det inte avtalas om något an-
nat med mottagaren.
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82 §

Förfaranden som gäller ett järnvägsområde 
som dragits in

Banhållaren ska utan dröjsmål ansöka om 
järnvägsförrättning när en järnväg har lagts 
ned och Trafikverket har fattat beslut om att 
avstå från järnvägsområdet.

Vid järnvägsförrättningen noteras ett järn-
vägsområde som med stöd av 80 § 2 mom. 
har överförts till fastigheten närmast invid 
samt dess areal, och området anges på kartan 
och märks vid behov ut i terrängen.

De områden som har kommit i kommunens 
ägo ombildas, enligt vad som är ändamålsen-
ligt, till en eller flera fastigheter eller fogas 
till en fastighet som kommunen redan äger 
med iakttagande i tillämpliga delar av 41 § i 
fastighetsbildningslagen.

82 §

Förfaranden som gäller ett järnvägsområde 
som dragits in

Trafikledsverket ska utan dröjsmål ansöka 
om järnvägsförrättning när en järnväg har 
lagts ned och Trafikledsverket har fattat be-
slut om att avstå från järnvägsområdet. 

Vid järnvägsförrättningen noteras ett järn-
vägsområde som med stöd av 80 § 2 mom. 
har överförts till fastigheten närmast invid 
samt dess areal, och området anges på kartan 
och märks vid behov ut i terrängen.

De områden som har kommit i kommunens 
ägo ombildas, enligt vad som är ändamålsen-
ligt, till en eller flera fastigheter eller fogas 
till en fastighet som kommunen redan äger 
med iakttagande i tillämpliga delar av 41 § i 
fastighetsbildningslagen.

83 §

Indragning av biområde

Banhållaren drar in ett biområde om det 
inte längre behövs för det ändamål som det 
har anlagts för. När ett biområde dras in upp-
hör samtidigt den nyttjanderätt som hänfört 
sig till området. Efter att biområdet har dra-
gits in ska banhållaren utan dröjsmål ansöka 
om en järnvägsförrättning. 

Om indragningen av ett biområde för nå-
gon medför sådan nytta som inte ska anses 
vara obetydlig, är denne skyldig att ersätta 
banhållaren för den erhållna nyttan. Om 
överenskommelse om ersättningen inte nås 
ska frågan avgöras vid en sådan järnvägsför-
rättning som avses i 1 mom.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om biom-
råde tillämpas också på ett sådant område 
som är jämförbart med biområde enligt 
denna lag och till vilket banhållaren fått nytt-
janderätt genom inlösen före denna lags 
ikraftträdande.

83 §

Indragning av biområde

Bannätsförvaltaren drar in ett biområde, 
om det inte längre behövs för det ändamål 
som det har anlagts för. När ett biområde 
dras in upphör samtidigt den nyttjanderätt 
som hänfört sig till området. Efter att biom-
rådet har dragits in ska bannätsförvaltaren
utan dröjsmål ansöka om en järnvägsförrätt-
ning.

Om indragningen av ett biområde för nå-
gon medför sådan nytta som inte ska anses 
vara obetydlig, är denne skyldig att ersätta 
bannätsförvaltaren för den erhållna nyttan. 
Om överenskommelse om ersättningen inte 
nås ska frågan avgöras vid en sådan järnvägs-
förrättning som avses i 1 mom.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om biom-
råde tillämpas också på ett sådant område 
som är jämförbart med biområde enligt 
denna lag och till vilket bannätsförvaltaren
fått nyttjanderätt genom inlösen före denna 
lags ikraftträdande.

84 §

Upphörande av panträtt och särskild rättig-

84 §

Upphörande av panträtt och särskild rättig-
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het

Om panträtt eller särskild rättighet hänför 
sig till en fastighet, och ett område som hört 
till denna fastighet har övergått till en annan 
fastighet med stöd av detta kapitel, upphör 
den nämnda rättigheten vad gäller det över-
förda området. Om upphörandet av en rättig-
het medför skada för dess innehavare, är in-
nehavaren berättigad till ersättning av ban-
hållaren. I detta fall skall 5 kap. iakttas i till-
lämpliga delar.

het

Om panträtt eller särskild rättighet hänför 
sig till en fastighet, och ett område som hört 
till denna fastighet har övergått till en annan 
fastighet med stöd av detta kapitel, upphör 
den nämnda rättigheten vad gäller det över-
förda området. Om upphörandet av en rättig-
het medför skada för dess innehavare, är in-
nehavaren berättigad till ersättning av ban-
nätsförvaltaren. I detta fall ska 5 kap. iakttas 
i tillämpliga delar.

85 a §

Överlåtelse av delar av ett järnvägsområde

På Trafikverkets rätt att i andra situationer 
än i samband med nedläggning av en järnväg 
överlåta ett järnvägsområde som är obehöv-
ligt med avseende på banhållningen tillämpas 
det som bestäms i lagen om rätt att överlåta 
statlig fastighetsförmögenhet.

85 a §

Överlåtelse av delar av ett järnvägsområde

På Trafikledsverkets rätt att i andra situat-
ioner än i samband med nedläggning av en 
järnväg överlåta ett järnvägsområde som är 
obehövligt med avseende på banhållningen 
tillämpas det som bestäms i lagen om rätt att 
överlåta statlig fastighetsförmögenhet.

86 §

(ny)

86 §

Biträdande fältuppgifter

Trafikledsverket kan ingå avtal om att en 
biträdande fältuppgifter som anknyter till en 
tillståndsuppgift eller andra uppgifter och 
som hör till verket enligt denna lag överförs 
till en privat tjänsteleverantör eller någon 
annan tjänsteleverantör. 

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tek-
niska förutsättningar och tillräcklig kompe-
tens för att sköta de uppgifter som avses i 1 
mom. På den som sköter en biträdande ter-
ränguppgift tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar när personen ut-
för uppgifter som avses i denna paragraf. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

87 §

Administrativa tvångsmedel

Trafikverket eller Trafiksäkerhetsverket
kan förbjuda den som bryter mot denna lag 
eller mot bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den att fortsätta med eller upprepa det 

87 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
förbjuda den som bryter mot denna lag eller 
mot bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den att fortsätta med eller upprepa det 
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lagstridiga förfarandet. Trafikverket eller 
Trafiksäkerhetsverket kan också bestämma 
att den som bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
ska fullgöra sin skyldighet. Trafikverket eller 
Trafiksäkerhetsverket kan förena sitt beslut 
med vite eller med hot om att den försum-
made åtgärden vidtas på den försumliges be-
kostnad eller att verksamheten avbryts. I ett 
ärende som gäller vite, hot om tvångsutfö-
rande och hot om avbrytande tillämpas vite-
slagen.

Om en brådskande åtgärd krävs för att av-
lägsna en fara som omedelbart hotar trafiken 
eller om det är fråga om rättelse av en olov-
lig åtgärd som riktar sig mot ett järnvägsom-
råde, har Trafiksäkerhetsverket och Trafik-
verket rätt att vidta åtgärden eller rätta till 
den olovliga åtgärden på bekostnad av den 
som är skyldig att rätta till den.

Om någon hindrar Trafiksäkerhetsverket
eller Trafikverket att utföra ett tjänsteuppdrag 
som avses i 2 mom. eller ett utredningsarbete 
som avses i 9 § 1 mom., ska polisen på Tra-
fiksäkerhetsverkets eller Trafikverkets begä-
ran ge handräckning.

lagstridiga förfarandet. Transport- och kom-
munikationsverket kan också bestämma att 
den som bryter mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
ska fullgöra sin skyldighet. Transport- och 
kommunikationsverket kan förena sitt beslut 
med vite eller med hot om att den försum-
made åtgärden vidtas på den försumliges be-
kostnad eller att verksamheten avbryts. I ett 
ärende som gäller vite, hot om tvångsutfö-
rande och hot om avbrytande tillämpas vite-
slagen.

Om en brådskande åtgärd krävs för att av-
lägsna en fara som omedelbart hotar trafiken, 
har Transport- och kommunikationsverket 
och Trafikledsverket rätt att vidta åtgärden el-
ler rätta till den olovliga åtgärden på bekost-
nad av den som är skyldig att rätta till den.

Om någon hindrar Transport- och kommu-
nikationsverket eller Trafikledsverket att ut-
föra ett tjänsteuppdrag som avses i 2 mom. 
eller ett utredningsarbete som avses i 9 § 1 
mom., ska polisen på Transport- och kom-
munikationsverkets eller Trafikledsverkets
begäran ge handräckning.

88 §

Indrivning av kostnader

Om banhållaren är berättigad att vidta en 
åtgärd som avses i denna lag på någon an-
nans bekostnad, kan kostnaderna indrivas i 
den ordning som bestäms i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961).

88 §

Indrivning av kostnader

Om bannätsförvaltaren är berättigad att 
vidta en åtgärd som avses i denna lag på nå-
gon annans bekostnad, kan kostnaderna in-
drivas i den ordning som bestäms i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961).

89 §

Underhåll av plankorsningar och broar

Banhållaren underhåller plankorsningen 
mellan en väg och en järnväg över hela be-
tongplattan. Väghållaren svarar för vinterun-

89 §

Underhåll av plankorsningar och broar

Bannätsförvaltaren underhåller plankors-
ningen mellan en väg och en järnväg över 
hela betongplattan. Väghållaren svarar för 
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derhållet av vägen. 
Banhållaren sätter upp och underhåller på 

egen bekostnad trafikljus, avstängnings- och 
varningsanordningar och vägmärken som 
anger plankorsning, vilka satts upp på en väg 
vid en plankorsning med en järnväg, om inte 
något annat avtalas om kostnadsansvaret. 
Genom en ömsesidig överenskommelse mel-
lan väghållaren och banhållaren kan banhål-
laren även sätta upp vägmärken som anger 
obligatoriskt stannande. 

När en ny väg på väghållarens initiativ 
byggs på ett järnvägsområde, svarar väghål-
laren på egen bekostnad för uppsättandet av 
trafikljus, avstängnings- och varningsanord-
ningar samt vägmärken. 

Väghållaren sätter upp och underhåller på 
egen bekostnad vägmärken som varnar för en 
plankorsning med en järnväg samt av-
ståndsmärken för plankorsningen.

För underhållet av broar som korsar en 
landsväg och en järnväg svarar den som un-
derhåller trafikleden och som svarar för den 
trafikled som korsar en annan trafikled, om 
det inte avtalas om något annat. Parterna 
kommer sinsemellan överens om underhållet 
av gemensamma broar för en landsväg och 
en järnväg.

För uppsättandet av trafikanordningar som 
avses i 2—4 mom. behövs inte sådant sam-
tycke av kommunen som avses i 51 § 2 mom.
i vägtrafiklagen.

vinterunderhållet av vägen.
Bannätsförvaltaren sätter upp och under-

håller på egen bekostnad trafikljus, avstäng-
nings- och varningsanordningar och vägmär-
ken som anger plankorsning, vilka satts upp 
på en väg vid en plankorsning med en järn-
väg, om inte något annat avtalas om kost-
nadsansvaret. Genom en ömsesidig överens-
kommelse mellan väghållaren och bannäts-
förvaltaren kan bannätsförvaltaren även 
sätta upp vägmärken som anger obligatoriskt 
stannande.

När en ny väg på väghållarens initiativ 
byggs på ett järnvägsområde, svarar väghål-
laren på egen bekostnad för uppsättandet av 
trafikljus, avstängnings- och varningsanord-
ningar samt vägmärken.

Väghållaren sätter upp och underhåller på 
egen bekostnad vägmärken som varnar för en 
plankorsning med en järnväg samt av-
ståndsmärken för plankorsningen.

För underhåll av broar som korsar en 
landsväg och en järnväg svarar den som un-
derhåller trafikleden och som svarar för den 
trafikled som korsar en annan trafikled, om 
det inte avtalas om något annat. Parterna 
kommer sinsemellan överens om underhållet 
av gemensamma broar för en landsväg och 
en järnväg.

För uppsättandet av trafikanordningar som 
avses i 2—4 mom. behövs inte sådant sam-
tycke av kommunen som avses i 71 § 1 mom.
i vägtrafiklagen (  /  ).

90 §

Delgivning och delfående av beslut

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan samt förläng-
ning av deras giltighetstid ska delges offent-
ligt. Banhållaren ska i syfte att delge beslutet 
sända beslutet och de handlingar som utgör 
grund för beslutet till den kommun som sa-
ken gäller. Kommunen ska meddela att be-
slutet och handlingarna är framlagda på det 
sätt som kommunala tillkännagivanden of-
fentliggörs i kommunen enligt kommunalla-
gen (410/2015). Beslutet och handlingarna 
ska vara offentligt framlagda i kommunen 
under 30 dagar. Delfåendet anses ha skett när 

90 §

Delgivning och delfående av beslut

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan samt förläng-
ning av deras giltighetstid ska delges offent-
ligt. Bannätsförvaltaren ska i syfte att delge 
beslutet sända beslutet och de handlingar 
som utgör grund för beslutet till den kommun 
som saken gäller. Kommunen ska meddela 
att beslutet och handlingarna är framlagda på 
det sätt som kommunala tillkännagivanden 
offentliggörs i kommunen enligt kommunal-
lagen (410/2015). Beslutet och handlingarna 
ska vara offentligt framlagda i kommunen 
under 30 dagar. Delfåendet anses ha skett när 
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beslutet lades fram offentligt.
Ett sådant beslut om godkännande av en 

järnvägsplan som är av ringa betydelse kan 
delges genom bevislig delgivning enligt vad 
som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om delgivning av beslut på 
elektronisk väg finns i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003).

beslutet lades fram offentligt.
Ett sådant beslut om godkännande av en 

järnvägsplan som är av ringa betydelse kan 
delges genom bevislig delgivning enligt vad 
som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om delgivning av beslut på 
elektronisk väg finns i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003).

91 §  

Meddelande om beslut till dem som gjort en 
anmärkning och till myndigheterna 

Samtidigt som ett beslut om godkännande 
av en utredningsplan och en järnvägsplan 
delges offentligt enligt 90 § ska banhållaren
sända ett meddelande om beslutet till dem 
som på grund av planen gjort en anmärkning 
och vilkas adresser är kända. 

Banhållaren ska sända ett meddelande om 
beslutet om godkännande av en utrednings-
plan och en järnvägsplan till landskapet och 
kommunen samt vid behov även till andra 
myndigheter. En kopia av planen ska vid be-
hov fogas till meddelandet.  

91 § 

Meddelande om beslut till dem som gjort en 
anmärkning och till myndigheterna

Samtidigt som ett beslut om godkännande 
av en utredningsplan och en järnvägsplan 
delges offentligt enligt 90 § ska bannätsför-
valtaren sända ett meddelande om beslutet 
till dem som på grund av planen gjort en an-
märkning och vilkas adresser är kända.

Bannätsförvaltaren ska sända ett med-
delande om beslut om godkännande av en ut-
redningsplan och en järnvägsplan till land-
skapet, kommunen och vid behov till också 
till andra myndigheter. En kopia av planen 
ska vid behov fogas till meddelandet.

92 § 

Ändringssökande 

Beslut som har fattats med stöd av denna 
lag får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Besvär 
över banhållarens beslut i de fall som avses i 
18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs hos den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets plan-
korsningen i fråga finns, samt i de fall som 
avses i 40 och 41 § hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets fastigheten i fråga 
finns. 

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

92 §

Ändringssökande

Beslut som har fattats med stöd av denna 
lag får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). Be-
svär över Trafikledsverkets beslut i de fall 
som avses i 18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs 
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets plankorsningen i fråga finns, samt i de 
fall som avses i 40 och 41 § hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets fastigheten 
i fråga finns.

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
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Landskapet, Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet och kommunen har rätt att 
anföra besvär över ett sådant beslut om god-
kännande av en utredningsplan eller järn-
vägsplan vars verkningar sträcker sig till 
landskapets eller kommunens område eller 
till myndighetens verksamhetsområde.

En registrerad lokal eller regional samman-
slutning eller stiftelse har rätt att i ärenden 
som hör till dess verksamhetsfält genom be-
svär söka ändring i ett sådant beslut om god-
kännande av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan vars verkningar sträcker sig till 
sammanslutningens eller stiftelsens geogra-
fiska verksamhetsområde. 

Besvär som gäller ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan som ska anses vara av samhäl-
lelig vikt ska behandlas skyndsamt. 

Bestämmelser om sökande av ändring i be-
slut som fattats vid järnvägsförrättningar 
finns i 77 §.  

Bannätsförvaltaren har rätt att anföra be-
svär över ett beslut om godkännande av en 
utredningsplan eller en järnvägsplan. Land-
skapet, Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet och kommunen har rätt att anföra be-
svär över ett sådant beslut om godkännande 
av en utredningsplan eller järnvägsplan vars 
verkningar sträcker sig till kommunens om-
råde eller myndighetens verksamhetsområde.

En registrerad lokal eller regional samman-
slutning eller stiftelse har rätt att i ärenden 
som hör till dess verksamhetsfält genom be-
svär söka ändring i ett sådant beslut om god-
kännande av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan vars verkningar sträcker sig till 
sammanslutningens eller stiftelsens geogra-
fiska verksamhetsområde.

Besvär som gäller ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan som ska anses vara av samhäl-
lelig vikt ska behandlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i be-
slut som fattats vid järnvägsförrättningar 
finns i 77 §.

94 §

Omedelbar verkställighet av beslut

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan och ett beslut 
om förlängning av dess giltighetstid kan 
verkställas trots besvär, om fullföljdsdomsto-
len inte bestämmer något annat. 

I ett beslut som banhållaren meddelar med 
stöd av 18 § 4 mom. eller 41 § 2 mom. kan 
det bestämmas att beslutet får verkställas 
trots besvär.

94 §

Omedelbar verkställighet av beslut

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan och ett beslut 
om förlängning av dess giltighetstid kan 
verkställas trots besvär, om fullföljdsdomsto-
len inte bestämmer något annat.

I ett beslut som Trafikledsverket meddelar 
med stöd av 18 § 4 mom. eller 41 § 2 mom. 
kan det bestämmas att beslutet får verkställas 
trots besvär.

100 §

(ny)

100 §

Övergångsbestämmelser med tanke på äm-
betsverksreformen och landskapsreformen

Utredningsplaner och järnvägsplaner som 
har godkänts eller vars utarbetande har på-
börjats före ikraftträdandet av denna lag, ska 
behandlas och avgöras enligt denna lag.

Giltigheten för en rätt som har grundats 
före ikraftträdandet av denna lag att ha kon-
struktioner, anläggningar och anordningar 
på ett järnvägsområde förblir i kraft i enlig-
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het med det beviljade tillståndet eller avtalet 
vid ikraftträdandet av denna lag. 

Utöver Trafikledsverket kan närings-, tra-
fik- och miljöcentralen utarbeta järnvägspla-
ner gällande plankorsningar som avses i 20 
§ 2 mom. och på centralen tillämpas i detta 
sammanhang vad som bestäms om bannäts-
förvaltare i 2 kap. Denna behörighet upphör 
den 31 december 2019. 

Den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen får använda den rätt att föra talan 
som avses i 43 a § i ärenden som gäller sta-
tens bannät till den 31 december 2019. 

Ersättningsyrkanden som hänför sig till 
sak- eller förmögenhetsskador som inträffat 
inom bannätet inom ett serviceområde för 
järnvägstrafik och som avses i 89 a § be-
handlas och avgörs av närings-, trafik- och 
miljöcentralen till den 31 december 2019. 

På avtal som Trafikverket och närings-, 
trafik- och miljöcentralen eller Trafikleds-
verket och närings-, trafik- och miljöcen-
tralen har ingått med en utomstående tjänste-
leverantör innan 5, 8, 12 och 15 § i banlagen 
trädde i kraft, tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid bestämmelsernas ikraftträdande.

———
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna 

lag utfärdas särskilt genom lag. 
—————
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70.

Lag

om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som till-

hör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstra-
fiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland 
och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Sa-
ima kanal och om tillämpning av fördraget (104/2011) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
314/2016, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 §

Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Sai-
ma kanal ska kommissionen för Saima kanal 
fungera som ett särskilt organ. Kommunikat-
ionsministeriet tillsätter kommissionen för 
fem år i sänder. Ordförande för kommission-
en är kanalfullmäktigen och medlemmar fö-
reträdare för kommunikationsministeriet, ut-
rikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, 
Tullstyrelsen och Trafikverket.

Kommissionen ska samordna myndighet-
ernas ståndpunkter i frågor som gäller verk-
ställande av arrendeavtalet om Saima kanal 
och utvecklande av fartygstrafiken samt fun-
gera som tillståndsmyndighet.

3 §

Enligt artikel 18.2 i arrendeavtalet om Sai-
ma kanal ska kommissionen för Saima kanal 
fungera som ett särskilt organ. Kommunikat-
ionsministeriet tillsätter kommissionen för 
fem år i sänder. Ordförande för kommission-
en är kanalfullmäktigen och medlemmar fö-
reträdare för kommunikationsministeriet, ut-
rikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, 
Tullen, landskapet Södra Karelen och Trafik-
ledsverket.

Kommissionen ska samordna myndighet-
ernas ståndpunkter i frågor som gäller verk-
ställande av arrendeavtalet om Saima kanal 
och utvecklande av fartygstrafiken samt fun-
gera som tillståndsmyndighet.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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71.

Lag

om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och häl-
sovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 

(159/2007) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 250/2014, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) klient en klient enligt klientlagen samt 

en patient enligt patientlagen,
2) klienthandling en handling enligt klient-

lagen samt en journalhandling enligt patient-
lagen,

3) patientuppgift uppgifter om en patient 
som ingår i en journalhandling enligt patient-
lagen,

4) klientuppgift en patientuppgift samt 
uppgifter om en klient som ingår i en hand-
ling enligt klientlagen,

5) servicehändelse ordnandet eller genom-
förandet av en enskild tjänst mellan en till-
handahållare av hälso- och sjukvårdstjänster 
och en patient,

6) informationssystem en programvara eller 
ett system för elektronisk behandling av kli-
entuppgifter inom socialvården eller hälso-
och sjukvården som används för lagring och 
uppdatering av klient- eller journalhandlingar 
och uppgifter i dem samt dataregister eller 
datalager bestående av insamlade uppgifter 
som förvaltas med hjälp av automatisk data-
behandling och som tillverkaren uttryckligen
har planerat för behandlingen av klient- eller 
journalhandlingar inom socialvården eller 
hälso- och sjukvården och uppgifterna i dem; 
med informationssystem avses dessutom så-
dan förmedlingsservice varmed klientuppgif-
ter inom socialvården eller hälso- och sjuk-
vården förmedlas till de riksomfattande in-

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) klient en klient enligt klientlagen samt 

en patient enligt patientlagen,
2) klienthandling en handling enligt klient-

lagen samt en journalhandling enligt patient-
lagen,

3) patientuppgift uppgifter om en patient 
som ingår i en journalhandling enligt patient-
lagen,

4) klientuppgift en patientuppgift samt 
uppgifter om en klient som ingår i en hand-
ling enligt klientlagen,

5) servicehändelse ordnandet eller genom-
förandet av en enskild tjänst mellan en till-
handahållare av hälso- och sjukvårdstjänster 
och en patient,

6) informationssystem en programvara eller 
ett system för elektronisk behandling av kli-
entuppgifter inom socialvården eller hälso-
och sjukvården som används för lagring och 
uppdatering av klient- eller journalhandlingar 
och uppgifter i dem samt dataregister eller 
datalager bestående av insamlade uppgifter 
som förvaltas med hjälp av automatisk data-
behandling och som tillverkaren uttryckligen 
har planerat för behandlingen av klient- eller 
journalhandlingar inom socialvården eller 
hälso- och sjukvården och uppgifterna i dem; 
med informationssystem avses dessutom så-
dan förmedlingsservice varmed klientuppgif-
ter inom socialvården eller hälso- och sjuk-
vården förmedlas till de riksomfattande in-
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formationssystemtjänster enligt 14 § 1 mom. 
som Folkpensionsanstalten förvaltar,

7) tillhandahållare av hälso- och sjuk-
vårdstjänster en verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård enligt 2 § 4 punkten i patientla-
gen, en arbetsgivare enligt 7 § 2 punkten i la-
gen om företagshälsovård (1383/2001) samt 
en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som är självständig yrkesutövare,

8) tillhandahållare av socialvårdstjänster
en myndighet som ordnar sådan socialvård 
som avses i 3 § 2 punkten i klientlagen, en 
offentlig producent av socialservice och en 
serviceproducent enligt lagen om privat soci-
alservice (922/2011),

9) bedömningsorgan för informationssä-
kerhet sådana företag, sammanslutningar och 
myndigheter som Kommunikationsverket
med stöd av lagen om bedömningsorgan för 
informationssäkerhet (1405/2011) har god-
känt att utföra bedömningar av överens-
stämmelse med kraven i fråga om informat-
ionssystem, samt

10) interoperabilitet informationssystems 
tekniska och innehållsliga förmåga att fun-
gera tillsammans med övriga informationssy-
stem när systemen utnyttjar samma informat-
ion.

formationssystemtjänster enligt 14 § 1 mom. 
som Folkpensionsanstalten förvaltar,

7) tillhandahållare av hälso- och sjuk-
vårdstjänster en verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård enligt 2 § 4 punkten i patientla-
gen, en arbetsgivare enligt 7 § 2 punkten i la-
gen om företagshälsovård (1383/2001) samt 
en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som är självständig yrkesutövare,

8) tillhandahållare av socialvårdstjänster
en myndighet som ordnar sådan socialvård 
som avses i 3 § 2 punkten i klientlagen, en 
offentlig producent av socialservice och en 
serviceproducent enligt lagen om privat soci-
alservice (922/2011),

9) bedömningsorgan för informationssä-
kerhet sådana företag, sammanslutningar och 
myndigheter som Transport- och kommuni-
kationsverket med stöd av lagen om bedöm-
ningsorgan för informationssäkerhet 
(1405/2011) har godkänt att utföra bedöm-
ningar av överensstämmelse med kraven i 
fråga om informationssystem, samt 

10) interoperabilitet informationssystems 
tekniska och innehållsliga förmåga att fun-
gera tillsammans med övriga informationssy-
stem när systemen utnyttjar samma informat-
ion.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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72.

Lag

om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 27 och 28 §, sådana de 

lyder 27 § i lag och 28 § delvis ändrad i lag, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

27 §

Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimyndighetens 
behörighet har verket rätt att utöva tillsyns-
samarbete med Finansinspektionen, Konkur-
rens- och konsumentverket, Kommunikat-
ionsverket, konsumentombudsmannen, byrån 
för samarbete mellan energitillsynsmyndig-
heter, en annan EES-stats tillsynsmyndighet 
och Europeiska kommissionen samt på begä-
ran ge handräckning då dessa utför tillsyns-
eller kontrolluppgifter som hänför sig till ett 
elföretag eller naturgasföretag.

27 §

Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimyndighetens 
behörighet har verket rätt att utöva tillsyns-
samarbete med Finansinspektionen, Konkur-
rens- och konsumentverket, Transport- och 
kommunikationsverket, konsumentombuds-
mannen, byrån för samarbete mellan energi-
tillsynsmyndigheter, en annan EES-stats till-
synsmyndighet och Europeiska kommission-
en samt på begäran ge handräckning då dessa 
utför tillsyns- eller kontrolluppgifter som 
hänför sig till ett elföretag eller naturgasföre-
tag.

28 § 

Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgif-
ter till andra myndigheter 

Utöver det som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Energimyndigheten rätt att 
trots bestämmelserna om sekretess lämna ut 
uppgifter till 

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och 
konsumentverket och konsumentombuds-
mannen för att de ska kunna sköta sina upp-
gifter, och till Kommunikationsverket, om det 
är nödvändigt för skötseln av informations-
säkerhetsrelaterade uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

28 §

Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgif-
ter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Energimyndigheten rätt att 
trots bestämmelserna om sekretess lämna ut 
uppgifter till

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och 
konsumentverket och konsumentombuds-
mannen för att de ska kunna sköta sina upp-
gifter, och till Transport- och kommunikat-
ionsverket, om det är nödvändigt för skötseln 
av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
för att de ska kunna sköta sina uppgifter,
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3) den myndighet som övervakar finans-
marknaden samt den nationella konkurrens-
myndigheten och den nationella energitill-
synsmyndigheten i en annan EES-stat för att 
de ska kunna sköta sina uppgifter,

4) Finlands eller en annan EES-stats åkla-
gar- och förundersökningsmyndighet för för-
hindrande och utredning av brott.

Energimyndigheten har rätt att lämna ut 
endast sådana uppgifter som behövs för att
den berörda myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter, och om uppgifter lämnas ut 
till en utländsk myndighet eller ett internat-
ionellt organ förutsätts det dessutom att dessa 
har motsvarande sekretess som Energimyn-
digheten i fråga om de uppgifter som lämnas 
ut. 

Energimyndigheten får inte lämna ut sekre-
tessbelagda uppgifter som myndigheten fått 
av en myndighet i en annan stat eller ett in-
ternationellt organ, om inte den myndighet 
som gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga 
samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Upp-
gifterna får endast användas för skötsel av de 
uppgifter som avses i denna lag eller för de 
ändamål som samtycket getts för.

3) den myndighet som övervakar finans-
marknaden samt den nationella konkurrens-
myndigheten och den nationella energitill-
synsmyndigheten i en annan EES-stat för att 
de ska kunna sköta sina uppgifter,

4) Finlands eller en annan EES-stats åkla-
gar- och förundersökningsmyndighet för för-
hindrande och utredning av brott.

Energimyndigheten har rätt att lämna ut 
endast sådana uppgifter som behövs för att 
den berörda myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter, och om uppgifter lämnas ut 
till en utländsk myndighet eller ett internat-
ionellt organ förutsätts det dessutom att dessa 
har motsvarande sekretess som Energimyn-
digheten i fråga om de uppgifter som lämnas 
ut.

Energimyndigheten får inte lämna ut sekre-
tessbelagda uppgifter som myndigheten fått 
av en myndighet i en annan stat eller ett in-
ternationellt organ, om inte den myndighet 
som gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga 
samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Upp-
gifterna får endast användas för skötsel av de 
uppgifter som avses i denna lag eller för de 
ändamål som samtycket getts för.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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73.

Lag

om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 4, 5, 7, 9, 11—16, 

18, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33—36, 39–43, 45–58, 61, 62, 65, 67—77, 81—87, 89, 90, 92—94, 
96—105, 110, 111, 120, 124, 130, 132, 134, 135, 143, 145, 157, 158, 163–172, 195, 209, 213, 
228, 242, 244, 245, 247, 249, 252, 253, 253 a, 253 b, 253 d, 258, 260—263, 265–270, 271 a—
271 c, 272—278, 280, 282, 284, 286 och 287 §, 288 § 1 mom., 289—292, 294–296, 299, 301, 
303, 304, 307—309, 311—320, 323, 325—331, 333, 334, 336, 338, 340, 342—345 samt 352 
§ av dem 25, 40, 70, 209 och 303 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 68/2018, 28 och 36 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016 och 68/2018, 33, 110, 252, 253, 253 a, 253 
b, 253 d, 258, 260—263, 271 a—271 c, 325 och 327 § sådana de lyder i lag 456/2016, 48, 
135, 315, 326, 329, 342, 344 och 352 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 456/2016, 75 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 1235/2015, 111 och 249 § sådana de lyder i lag 277/2016, 
134 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 900/2017, 269 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
824/2015, 275 § sådan den lyder i lag (   /   ), 294 § sådan den lyder i lag 68/2018, 304, 308 
och 318 § sådana de lyder i lagarna 456/2016 och  (    /   ), 313 § sådan den lyder delvis ändrad 
i lag (    /    ) samt 316 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 758/2015, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Anmälningsplikt som gäller bedrivande av 
verksamhet

När det gäller följande verksamheter ska 
verksamhetsutövaren göra en elektronisk 
anmälan till Kommunikationsverket innan 
verksamheten inleds:

1) allmän televerksamhet (televerksam-
hetsanmälan),

2) annan än koncessionspliktig televis-
ionsverksamhet, om den som levererar tjäns-
ten är etablerad i Finland (programverksam-
hetsanmälan),

3) beställ-tv-verksamhet, om den som le-
vererar tjänsten är etablerad i Finland (be-
ställ-tv-anmälan), och

4) om verksamhetsutövaren använder av-
kodningssystem i samband med tillhanda-
hållande av linjära betal-tv-tjänster i ett 
markbundet digitalt masskommunikations-
nät (betal-tv-anmälan).

Anmälan enligt 1 mom. behöver dock inte 

4 §

Anmälningsplikt som gäller bedrivande av 
verksamhet

När det gäller följande verksamheter ska 
verksamhetsutövaren göra en elektronisk 
anmälan till Transport- och kommunikat-
ionsverket innan verksamheten inleds:

1) allmän televerksamhet (televerksam-
hetsanmälan),

2) annan än koncessionspliktig televis-
ionsverksamhet, om den som levererar tjäns-
ten är etablerad i Finland (programverksam-
hetsanmälan),

3) beställ-tv-verksamhet, om den som le-
vererar tjänsten är etablerad i Finland (be-
ställ-tv-anmälan), och

4) om verksamhetsutövaren använder av-
kodningssystem i samband med tillhanda-
hållande av linjära betal-tv-tjänster i ett 
markbundet digitalt masskommunikations-
nät (betal-tv-anmälan).

Anmälan enligt 1 mom. behöver dock inte 
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göras om verksamhet som är kortvarig eller 
annars är av mindre betydelse.

Närmare bestämmelser om hurudan verk-
samhet som ska betraktas som kortvarig el-
ler av mindre betydelse får utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

En anmälan enligt 1 mom. ska innehålla 
alla de identifierings- och kontaktuppgifter 
om företaget eller organisationen som be-
hövs för tillsynen samt en beskrivning av 
verksamheten. Kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som ska lämnas, om anmälningarnas 
form och om hur de ska lämnas in.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om sådana förändringar i verk-
samheten som är relevanta för de anmälda 
uppgifterna och om avslutande av verksam-
heten.

Om ett teleföretag eller en aktör som leve-
rerar betal-tv-tjänster inte längre, av någon 
orsak som inte kunnat förutses, kan tillhan-
dahålla abonnenterna avtalsenliga kommu-
nikationstjänster eller andra tjänster eller 
iaktta avtalade villkor vid uppsägning av en 
tjänst, ska företaget utan dröjsmål eller sen-
ast två veckor innan tjänsten upphör med-
dela abonnenterna och Kommunikationsver-
ket att tjänsten upphör. Samtidigt ska telefö-
retaget informera abonnenterna om hur de 
kan bevara sina meddelanden.

Om orsaken till att en kommunikations-
tjänst upphör enligt 6 mom. är att nättjänsten 
avbryts, ska det nätföretag inom vars kom-
munikationsnät tjänsteföretaget verkar un-
derrätta det teleföretag som tillhandahåller 
kommunikationstjänsten och Kommunikat-
ionsverket om saken senast fyra veckor in-
nan nättjänsten avbryts.

göras om verksamhet som är kortvarig eller 
annars är av mindre betydelse.
Närmare bestämmelser om hurudan verk-
samhet som ska betraktas som kortvarig el-
ler av mindre betydelse får utfärdas genom 
förordning av kommunikationsministeriet.

En anmälan enligt 1 mom. ska innehålla 
alla de identifierings- och kontaktuppgifter 
om företaget eller organisationen som be-
hövs för tillsynen samt en beskrivning av 
verksamheten. Transport- och kommunikat-
ionsverket får meddela närmare föreskrifter 
om de uppgifter som ska lämnas, om anmäl-
ningarnas form och om hur de ska lämnas 
in.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål underrättas om sådana föränd-
ringar i verksamheten som är relevanta för 
de anmälda uppgifterna och om avslutande 
av verksamheten.

Om ett teleföretag eller en aktör som leve-
rerar betal-tv-tjänster inte längre, av någon 
orsak som inte kunnat förutses, kan tillhan-
dahålla abonnenterna avtalsenliga kommu-
nikationstjänster eller andra tjänster eller 
iaktta avtalade villkor vid uppsägning av en 
tjänst, ska företaget utan dröjsmål eller sen-
ast två veckor innan tjänsten upphör med-
dela abonnenterna och Transport- och kom-
munikationsverket att tjänsten upphör. Sam-
tidigt ska teleföretaget informera abonnen-
terna om hur de kan bevara sina meddelan-
den.

Om orsaken till att en kommunikations-
tjänst upphör enligt 6 mom. är att nättjänsten 
avbryts, ska det nätföretag inom vars kom-
munikationsnät tjänsteföretaget verkar un-
derrätta det teleföretag som tillhandahåller 
kommunikationstjänsten och Transport- och 
kommunikationsverket om saken senast fyra 
veckor innan nättjänsten avbryts.

5 §

Förteckning över anmälningar

Kommunikationsverket ska föra en offent-
lig förteckning över anmälningar som avses 
i 4 §.

Kommunikationsverket ska inom en vecka 
bekräfta mottagandet av en anmälan. I be-
kräftelsen ska det anges de på denna lag ba-

5 §

Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra en offentlig förteckning över anmäl-
ningar som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
inom en vecka bekräfta mottagandet av en 
anmälan. I bekräftelsen ska det anges de på 
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serade rättigheter och skyldigheter som gäl-
ler den anmälda verksamheten i Finland.

denna lag baserade rättigheter och skyldig-
heter som gäller den anmälda verksamheten 
i Finland.

7 §

Ledigförklaring av nätkoncessioner

När frekvenser som tekniskt sett och med 
hänsyn till en effektiv användning av fre-
kvenserna är ändamålsenliga blir lediga för 
televerksamhet som kräver koncession, ska 
statsrådet förklara en koncession ledig att 
sökas i enlighet med den frekvensplan som 
fastställts genom en förordning som utfär-
dats med stöd av 95 § 3 mom. 1 punkten.

Nätkoncessioner som beviljats av Kom-
munikationsverket ledigförklaras dock inte.

7 §

Ledigförklaring av nätkoncessioner

När frekvenser som tekniskt sett och med 
hänsyn till en effektiv användning av fre-
kvenserna är ändamålsenliga blir lediga för 
televerksamhet som kräver koncession, ska 
statsrådet förklara en koncession ledig att 
sökas i enlighet med den frekvensplan som 
fastställts genom en förordning som utfär-
dats med stöd av 95 § 3 mom. 1 punkten.

Nätkoncessioner som beviljats av Trans-
port- och kommunikationsverket ledigförkla-
ras dock inte.

9 §

Beviljande av nätkoncession för kortvarig 
verksamhet

Nätkoncession beviljas av Kommunikat-
ionsverket, om koncessionen gäller digital 
televisionsverksamhet som pågår högst tre 
månader och den sändare som används har 
en strålningseffekt på högst två kilowatt.

Kommunikationsverket ska bevilja nätkon-
cession för verksamhet som avses i 1 mom., 
om det finns radiofrekvenser att anvisa för 
verksamheten och om det inte finns grundad 
anledning att misstänka att sökanden bryter 
mot denna lag.

Kommunikationsverket får bevilja samma 
verksamhetsutövare en ny nätkoncession för 
verksamhet som avses i 1 mom. för ett helt 
eller delvis överlappande täckningsområde 
tidigast två månader från det att den föregå-
ende koncessionens giltighetstid löpte ut.

9 §

Beviljande av nätkoncession för kortvarig 
verksamhet

Nätkoncession beviljas av Transport- och 
kommunikationsverket, om koncessionen 
gäller digital televisionsverksamhet som på-
går högst tre månader och den sändare som 
används har en strålningseffekt på högst två 
kilowatt.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja nätkoncession för verksamhet som 
avses i 1 mom., om det finns radiofrekven-
ser att anvisa för verksamheten och om det 
inte finns grundad anledning att misstänka 
att sökanden bryter mot denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får 
bevilja samma verksamhetsutövare en ny 
nätkoncession för verksamhet som avses i 1 
mom. för ett helt eller delvis överlappande 
täckningsområde tidigast två månader från 
det att den föregående koncessionens giltig-
hetstid löpte ut.

11 § 11 §
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Beviljande av nätkoncession genom auktion

Statsrådet ska bevilja koncession enligt 8 
§ 2 mom. till det företag eller den organisat-
ion som vid auktionen har lagt det högsta 
godkända budet på ett frekvensband eller 
frekvensbandpar, om det inte finns särskilt 
vägande skäl att misstänka att den nationella 
säkerheten uppenbart äventyras om koncess-
ion beviljas.

Auktionen ordnas av Kommunikationsver-
ket. Auktionen ska ordnas så att den är opar-
tisk, klar, öppen för insyn och icke-
diskriminerande samt teknik- och tjänstene-
utral.

Bestämmelser om antalet frekvensband el-
ler frekvensbandpar som beviljas, om max-
imiantalet frekvenser som beviljas per före-
tag och organisation, om den tillämpade 
auktionsmodellen samt om utgångspriset för 
de frekvenser som auktioneras ut utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Auktionen kan genomföras med hjälp av 
ett elektroniskt auktionssystem. Vid aukt-
ionen kan ordnas en eller flera budrundor 
med stigande bud. Alla bud som läggs under 
auktionen är bindande tills auktionen har av-
slutats.

Kommunikationsverket förklarar auktionen 
avslutad efter den budrunda då inga nya bud 
har lagts på något frekvensbandpar eller fre-
kvensband.

När auktionen avslutas vinner det högsta 
godkända bud som har lagts på varje fre-
kvensbandpar eller frekvensband.

Beviljande av nätkoncession genom auktion

Statsrådet ska bevilja koncession enligt 8 
§ 2 mom. till det företag eller den organisat-
ion som vid auktionen har lagt det högsta 
godkända budet på ett frekvensband eller 
frekvensbandpar, om det inte finns särskilt 
vägande skäl att misstänka att den nationella 
säkerheten uppenbart äventyras om koncess-
ion beviljas.

Auktionen ordnas av Transport- och 
kommunikationsverket. Auktionen ska ord-
nas så att den är opartisk, klar, öppen för in-
syn och icke-diskriminerande samt teknik-
och tjänsteneutral.

Bestämmelser om antalet frekvensband el-
ler frekvensbandpar som beviljas, om max-
imiantalet frekvenser som beviljas per före-
tag och organisation, om den tillämpade 
auktionsmodellen samt om utgångspriset för 
de frekvenser som auktioneras ut utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Auktionen kan genomföras med hjälp av 
ett elektroniskt auktionssystem. Vid aukt-
ionen kan ordnas en eller flera budrundor 
med stigande bud. Alla bud som läggs under 
auktionen är bindande tills auktionen har av-
slutats.

Transport- och kommunikationsverket
förklarar auktionen avslutad efter den bud-
runda då inga nya bud har lagts på något 
frekvensbandpar eller frekvensband.

När auktionen avslutas vinner det högsta 
godkända bud som har lagts på varje fre-
kvensbandpar eller frekvensband.

12 §

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om auktionsförfarandet. Fö-
reskrifterna kan gälla

1) sättet och tiden för anmälan till auktion-
en,

2) läggande av bud,
3) höjande av bud,
4) flyttning av bud mellan ett frekvens-

bandpar och frekvensband så att värdet på de 

12 §

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om auktions-
förfarandet. Föreskrifterna kan gälla

1) sättet och tiden för anmälan till auktion-
en,

2) läggande av bud,
3) höjande av bud,
4) flyttning av bud mellan ett frekvens-

bandpar och frekvensband så att värdet på de 
bud som redan lagts på dem inte sjunker till 
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bud som redan lagts på dem inte sjunker till 
följd av flyttningen,

5) hur rätten att lägga bud bestäms i respek-
tive budrunda,

6) hur gällande högsta bud bestäms;
7) avbrytande eller återkallande av auktion-

en på grund av ett oöverstigligt hinder eller 
av tekniska orsaker,

8) andra motsvarande auktionsregler och 
det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt.

följd av flyttningen,
5) hur rätten att lägga bud bestäms i re-

spektive budrunda,
6) hur gällande högsta bud bestäms,
7) avbrytande eller återkallande av aukt-

ionen på grund av ett oöverstigligt hinder el-
ler av tekniska orsaker,

8) andra motsvarande auktionsregler och 
det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt.

13 §

Deltagande i auktion

Ett företag och en organisation som vill 
delta i en auktion ska på förhand göra en an-
mälan om sitt deltagande till Kommunikat-
ionsverket och betala en deltagaravgift enligt 
286 §.

Av företagen i en koncern som avses i 1 
kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får 
endast ett företag delta i auktionen.

De företag som deltar i auktionen får inte 
samarbeta när det gäller auktionen. Som för-
bjudet samarbete betraktas

1) avtal om budens innehåll,
2) utbyte av information om budens inne-

håll under auktionsförfarandet, och
3) annan sådan verksamhet mellan delta-

garna som syftar till att påverka auktions-
förloppet och slutresultatet.

13 §

Deltagande i auktion

Ett företag och en organisation som vill 
delta i en auktion ska på förhand göra en an-
mälan om sitt deltagande till Transport- och 
kommunikationsverket och betala en delta-
garavgift enligt 286 §.

Av företagen i en koncern som avses i 1 
kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får 
endast ett företag delta i auktionen.

De företag som deltar i auktionen får inte 
samarbeta när det gäller auktionen. Som för-
bjudet samarbete betraktas

1) avtal om budens innehåll,
2) utbyte av information om budens inne-

håll under auktionsförfarandet, och
3) annan sådan verksamhet mellan delta-

garna som syftar till att påverka auktions-
förloppet och slutresultatet.

14 §

Auktionsförfarandets offentlighet

Namnet på de företag och organisationer 
som anmält sig till en auktion och andra upp-
gifter som lämnats i samband med anmälan är 
inte offentliga förrän auktionsförfarandet har 
avslutats.

De vinnande buden offentliggörs när aukt-
ionsförfarandet har avslutats. Övriga bud som 
lagts av ett företag eller en organisation är 
sekretessbelagda. Kommunikationsverket kan 
dock under auktionen lämna uppgifter om det 
sammanlagda beloppet av de bud som lagts 
under respektive budrunda. Auktionsdelta-
garna får dessutom uppgifter om antalet bud 
som lagts på frekvenserna och om det högsta 

14 §

Auktionsförfarandets offentlighet

Namnet på de företag och organisationer 
som anmält sig till en auktion och andra upp-
gifter som lämnats i samband med anmälan 
är inte offentliga förrän auktionsförfarandet 
har avslutats.

De vinnande buden offentliggörs när aukt-
ionsförfarandet har avslutats. Övriga bud 
som lagts av ett företag eller en organisation 
är sekretessbelagda. Transport- och kommu-
nikationsverket kan dock under auktionen 
lämna uppgifter om det sammanlagda belop-
pet av de bud som lagts under respektive 
budrunda. Auktionsdeltagarna får dessutom 
uppgifter om antalet bud som lagts på fre-
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budets belopp.
Bestämmelser om uppgifternas offentlighet 

i övrigt finns i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999).

Kommunikationsverket ska, trots sekretess-
bestämmelserna, på begäran av kommunikat-
ionsministeriet lämna ministeriet i 1 och 2 
mom. avsedda uppgifter som verket tagit del 
av då det fullgjort uppgifter enligt detta kapi-
tel och som behövs för tillsynen och styrning-
en.

kvenserna och om det högsta budets belopp.
Bestämmelser om uppgifternas offentlighet 

i övrigt finns i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999).

Transport- och kommunikationsverket ska, 
trots sekretessbestämmelserna, på begäran av 
kommunikationsministeriet lämna ministeriet 
i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter som verket 
tagit del av då det fullgjort uppgifter enligt 
detta kapitel och som behövs för tillsynen 
och styrningen.

15 §

Förkastande av auktionsbud

Kommunikationsverket ska förkasta ett 
auktionsbud som lagts av ett företag eller en 
organisation, om det faktiska bestämmande 
inflytandet i företaget eller organisationen 
före beviljandet av koncession ändras på ett 
sådant sätt att företaget eller organisationen 
inte längre uppfyller de villkor för deltagande 
i auktionen som anges i 13 §.

Kommunikationsverket kan besluta att för-
kasta ett bud som lagts av ett företag eller en
organisation, om företaget eller organisation-
en har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter om 
omständigheter som är relevanta för auktion-
en eller om företaget eller organisationen an-
nars bryter mot bestämmelserna i 3 kap. eller 
mot Kommunikationsverkets föreskrifter om 
auktioner och trots uppmaning inte omedel-
bart rättar sitt förfarande.

Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud 
som lagts av ett företag eller en organisation, 
om statsrådet har särskilt vägande skäl att 
misstänka att beviljandet av koncession up-
penbart äventyrar den nationella säkerheten.

15 §

Förkastande av auktionsbud

Transport- och kommunikationsverket ska 
förkasta ett auktionsbud som lagts av ett före-
tag eller en organisation, om det faktiska be-
stämmande inflytandet i företaget eller orga-
nisationen före beviljandet av koncession 
ändras på ett sådant sätt att företaget eller or-
ganisationen inte längre uppfyller de villkor 
för deltagande i auktionen som anges i 13 §.

Transport- och kommunikationsverket kan 
besluta att förkasta ett bud som lagts av ett 
företag eller en organisation, om företaget el-
ler organisationen har lämnat väsentligt orik-
tiga uppgifter om omständigheter som är re-
levanta för auktionen eller om företaget eller 
organisationen annars bryter mot bestämmel-
serna i 3 kap. eller mot Transport- och kom-
munikationsverkets föreskrifter om auktioner 
och trots uppmaning inte omedelbart rättar 
sitt förfarande.

Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud 
som lagts av ett företag eller en organisation, 
om statsrådet har särskilt vägande skäl att 
misstänka att beviljandet av koncession up-
penbart äventyrar den nationella säkerheten.

16 §

Villkor för nätkoncession

Statsrådet beviljar nätkoncession för viss 
tid, högst 20 år.

I en nätkoncession kan teleföretagets geo-
grafiska verksamhetsområde samt nätets 
täckningsområde anges.

Koncessionen kan förenas med
1) krav som främjar de syften som före-

16 §

Villkor för nätkoncession

Statsrådet beviljar nätkoncession för viss 
tid, högst 20 år.

I en nätkoncession kan teleföretagets geo-
grafiska verksamhetsområde samt nätets 
täckningsområde anges.

Koncessionen kan förenas med
1) krav som främjar de syften som före-
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skrivs i 1 §,
2) villkor som kompletterar kraven enligt 

243 § eller tekniska föreskrifter som Kommu-
nikationsverket meddelat med stöd av 244 §, 
och som gäller kommunikationsnätens tek-
niska egenskaper eller ett effektivt utnytt-
jande av frekvenserna,

3) villkor som gäller den mängd kapacitet 
som ska reserveras för en innehavare av pro-
gramkoncession eller samarbete mellan inne-
havare av programkoncession i frågor som 
gäller fördelning av kapacitet eller elektro-
niska programguider,

4) villkor som gäller sändningsteknik och 
kodning av sändningar,

5) villkor som gäller koncessionshavarens 
skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa stör-
ningar som orsakas annan radiokommunikat-
ion som uppfyller föreskrivna krav och att er-
sätta kostnaderna för avhjälpandet av stör-
ningarna.

Nätkoncession för tillhandahållande av nät-
tjänster i ett markbundet masskommunikat-
ionsnät kan beviljas på villkor att koncess-
ionshavaren för sin del sörjer för att Rund-
radion Ab samt innehavare av programkon-
cession enligt 22 § i denna lag och i 3 § 1 
mom. i landskapslagen om radio- och televis-
ionsverksamhet i Ålands författningssamling 
(2011:95) får tillgång till den kapacitet de be-
höver för verksamheten.

Statsrådet ska genom ovannämnda koncess-
ionsvillkor se till att i 4 mom. avsedda utö-
vare av televisions- och radioverksamhet i 
alla situationer får tillgång till den kapacitet 
som de behöver för verksamheten.

skrivs i 1 §,
2) villkor som kompletterar kraven enligt 

243 § eller tekniska föreskrifter som Trans-
port- och kommunikationsverket meddelat 
med stöd av 244 §, och som gäller kommuni-
kationsnätens tekniska egenskaper eller ett 
effektivt utnyttjande av frekvenserna,

3) villkor som gäller den mängd kapacitet 
som ska reserveras för en innehavare av pro-
gramkoncession eller samarbete mellan inne-
havare av programkoncession i frågor som 
gäller fördelning av kapacitet eller elektro-
niska programguider,

4) villkor som gäller sändningsteknik och 
kodning av sändningar,

5) villkor som gäller koncessionshavarens 
skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa stör-
ningar som orsakas annan radiokommunikat-
ion som uppfyller föreskrivna krav och att er-
sätta kostnaderna för avhjälpandet av stör-
ningarna.

Nätkoncession för tillhandahållande av nät-
tjänster i ett markbundet masskommunikat-
ionsnät kan beviljas på villkor att koncess-
ionshavaren för sin del sörjer för att Rund-
radion Ab samt innehavare av programkon-
cession enligt 22 § i denna lag och i 3 § 1 
mom. i landskapslagen om radio- och televis-
ionsverksamhet i Ålands författningssamling 
(2011:95) får tillgång till den kapacitet de 
behöver för verksamheten.

Statsrådet ska genom ovannämnda kon-
cessionsvillkor se till att i 4 mom. avsedda 
utövare av televisions- och radioverksamhet i 
alla situationer får tillgång till den kapacitet 
som de behöver för verksamheten.

18 §

Överföring av nätkoncession

En nätkoncession får inte överföras till nå-
gon annan än ett företag som enligt 1 kap. 6 § 
i bokföringslagen hör till samma koncern. 
Statsrådet ska omedelbart underrättas om 
överföringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhål-
lande till koncessionshavaren förändras, ska 
statsrådet omedelbart underrättas om föränd-
ringen. Statsrådet ska inom två månader efter 

18 §

Överföring av nätkoncession

En nätkoncession får inte överföras till nå-
gon annan än ett företag som enligt 1 kap. 6 § 
i bokföringslagen hör till samma koncern. 
Statsrådet ska omedelbart underrättas om 
överföringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhål-
lande till koncessionshavaren förändras, ska 
statsrådet omedelbart underrättas om föränd-
ringen. Statsrådet ska inom två månader efter 
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underrättelsen besluta om koncessionen ska 
återkallas.

Statsrådet kan låta bli att återkalla koncess-
ionen om det är uppenbart att

1) förutsättningarna enligt 10 § för bevil-
jande av koncession är uppfyllda, och att

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren.

Koncessionshavaren kan be statsrådet ge ett 
förhandsbeslut om vilken inverkan en föränd-
ring i det bestämmande inflytandet får på 
koncessionen. Statsrådet ska ge beslutet inom 
två månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen (948/2011) ska anmälas till 
Konkurrens- och konsumentverket eller enligt 
rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kon-
troll av företagskoncentrationer (EG:s kon-
centrationsförordning) ska anmälas till Euro-
peiska kommissionen, nedan kommissionen, 
ska statsrådets beslut meddelas inom två må-
nader från den dag då avgörandet om före-
tagsförvärvet vann laga kraft.

Statsrådet kan på koncessionshavarens be-
gäran överföra en nätkoncession som bevil-
jats i ett auktionsförfarande enligt 11 §, om 
statsrådet inte har särskilt vägande skäl att 
misstänka att överföringen hindrar konkur-
rens, äventyrar en störningsfri radiokommu-
nikation eller uppenbart äventyrar den nation-
ella säkerheten. Statsrådets beslut ska medde-
las inom två månader från det att ansökan om 
överföring kom in.

En sådan överföring av en nätkoncession 
som avses i 6 mom. kan begränsas till att 
gälla endast en del av de frekvenser som in-
går i koncessionen. Koncessionshavaren ska i 
sin ansökan om överföring redogöra för vem 
som efter överföringen svarar för betalningen 
av koncessionsavgiften enligt 287 §.

Koncessionshavarens alla rättigheter och 
skyldigheter övergår till den nya koncess-
ionshavaren. När en koncession överförs 
övergår också helt eller delvis den frekvens-
reservering enligt 44 § och det radiotillstånd 
enligt 39 § som hänför sig till koncessionen. 
Den som avstår från koncessionen ska ome-
delbart underrätta Kommunikationsverket om 
överföringen.

underrättelsen besluta om koncessionen ska 
återkallas.

Statsrådet kan låta bli att återkalla koncess-
ionen om det är uppenbart att

1) förutsättningarna enligt 10 § för bevil-
jande av koncession är uppfyllda, och att

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren.

Koncessionshavaren kan be statsrådet ge 
ett förhandsbeslut om vilken inverkan en för-
ändring i det bestämmande inflytandet får på 
koncessionen. Statsrådet ska ge beslutet inom 
två månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen (948/2011) ska anmälas till 
Konkurrens- och konsumentverket eller en-
ligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om 
kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning) ska anmälas till 
Europeiska kommissionen, nedan kommiss-
ionen, ska statsrådets beslut meddelas inom 
två månader från den dag då avgörandet om 
företagsförvärvet vann laga kraft.

Statsrådet kan på koncessionshavarens be-
gäran överföra en nätkoncession som bevil-
jats i ett auktionsförfarande enligt 11 §, om 
statsrådet inte har särskilt vägande skäl att 
misstänka att överföringen hindrar konkur-
rens, äventyrar en störningsfri radiokommu-
nikation eller uppenbart äventyrar den nat-
ionella säkerheten. Statsrådets beslut ska 
meddelas inom två månader från det att an-
sökan om överföring kom in.

En sådan överföring av en nätkoncession 
som avses i 6 mom. kan begränsas till att 
gälla endast en del av de frekvenser som in-
går i koncessionen. Koncessionshavaren ska i 
sin ansökan om överföring redogöra för vem 
som efter överföringen svarar för betalningen 
av koncessionsavgiften enligt 287 §.

Koncessionshavarens alla rättigheter och 
skyldigheter övergår till den nya koncess-
ionshavaren. När en koncession överförs 
övergår också helt eller delvis den frekvens-
reservering enligt 44 § och det radiotillstånd 
enligt 39 § som hänför sig till koncessionen. 
Den som avstår från koncessionen ska ome-
delbart underrätta Transport- och kommuni-
kationsverket om överföringen.

23 § 23 §
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Förfarandet vid ansökan om programkon-
cession

Programkoncession för digital televisions-
och radioverksamhet ska sökas hos Kommu-
nikationsverket. Ansökan ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktinformation och 
hemort,

2) en redogörelse för den planerade verk-
samhetens varaktighet,

3) en redogörelse för den sändningsteknik 
som ska användas, den maximikapacitet som 
programdistributionen kräver och kapacitets-
tillgången,

4) en redogörelse för sökandens solvens 
och förmåga att utöva regelbunden televis-
ionsverksamhet,

5) en redogörelse för att förutsättningarna 
för att bevilja koncession enligt 26 § är upp-
fyllda, om ansökan avser televisionsverksam-
het som tjänar allmänintresset,

6) en offentlig version av ansökan som 
Kommunikationsverket kan offentliggöra på 
det sätt som avses i 2 mom.

Om det finns ledig kapacitet ska Kommuni-
kationsverket utan dröjsmål offentliggöra den 
koncessionsansökan som kommit in och sam-
tidigt meddela inom vilken tid andra sökande 
kan ansöka om programkoncession. Kommu-
nikationsverket kan informera om ledig fre-
kvenskapacitet och om möjligheten att ansöka 
om koncession också på eget initiativ. En 
programkoncession kan beviljas tidigast en 
månad från det att ansökan eller Kommuni-
kationsverkets meddelande offentliggjorts.

Om det finns ledig sändningskapacitet för 
sådan televisionsverksamhet som tjänar all-
mänintresset och som avses i 26 § ska Kom-
munikationsverket offentliggöra saken och 
samtidigt meddela inom vilken tid den som 
ansöker om koncession ska lämna in sin an-
sökan till Kommunikationsverket.

Förfarandet vid ansökan om programkon-
cession

Programkoncession för digital televisions-
och radioverksamhet ska sökas hos Trans-
port- och kommunikationsverket. Ansökan 
ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktinformation 
och hemort,

2) en redogörelse för den planerade verk-
samhetens varaktighet,

3) en redogörelse för den sändningsteknik 
som ska användas, den maximikapacitet som 
programdistributionen kräver och kapacitets-
tillgången,

4) en redogörelse för sökandens solvens 
och förmåga att utöva regelbunden televis-
ionsverksamhet,

5) en redogörelse för att förutsättningarna 
för att bevilja koncession enligt 26 § är upp-
fyllda, om ansökan avser televisionsverk-
samhet som tjänar allmänintresset,

6) en offentlig version av ansökan som 
Transport- och kommunikationsverket kan 
offentliggöra på det sätt som avses i 2 mom.

Om det finns ledig kapacitet ska Transport-
och kommunikationsverket utan dröjsmål of-
fentliggöra den koncessionsansökan som 
kommit in och samtidigt meddela inom vil-
ken tid andra sökande kan ansöka om pro-
gramkoncession. Transport- och kommuni-
kationsverket kan informera om ledig fre-
kvenskapacitet och om möjligheten att an-
söka om koncession också på eget initiativ. 
En programkoncession kan beviljas tidigast 
en månad från det att ansökan eller Trans-
port- och kommunikationsverkets med-
delande offentliggjorts.

Om det finns ledig sändningskapacitet för 
sådan televisionsverksamhet som tjänar all-
mänintresset och som avses i 26 § ska Trans-
port- och kommunikationsverket offentlig-
göra saken och samtidigt meddela inom vil-
ken tid den som ansöker om koncession ska 
lämna in sin ansökan till Transport- och 
kommunikationsverket.

25 §

Beviljande av programkoncession

25 §

Beviljande av programkoncession
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Kommunikationsverket beviljar sökande 
programkoncession enligt 22 § 1 mom. om

1) sökanden har betalat ansökningsavgift 
enligt 285 §,

2) sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser,

3) det inte finns uppenbar anledning att 
misstänka att sökanden bryter mot denna lag 
eller bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punk-
ten i lotterilagen (1047/2001) om förbud mot 
anordnande av lotterier eller bestämmelserna 
i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om 
iakttagande av åldersgränser för bildprogram, 
eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot 
folk-grupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen 
(39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 
10 a § i det kapitlet, och

4) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-
ning om hur programdistributionen ska ord-
nas.

Kommunikationsverket ska vid behov under 
beredningen av beslutet höra kommunikat-
ionsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräcklig sändningskapacitet, eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta och 
samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över till behörig myndighet. En sö-
kande kan inom två veckor från det att ären-
det lämnades över lämna statsrådet en ansö-
kan som kompletterats med det planerade 
programinnehållet.

Om ett koncessionsärende har lämnats över 
till statsrådet ska statsrådet avgöra ärendet 
inom två månader från överlämnandet. Stats-
rådet kan förlänga tidsfristen på två månader 
med högst åtta månader, om det behövs för 
att säkerställa att ansökningsförfarandet är 
opartiskt, klart och öppet för insyn, för kom-
plettering av ansökan eller av någon annan 
särskild orsak. En förlängning av tidsfristen 
ska meddelas offentligt.

Statsrådet ska, med beaktande av televis-
ionsverksamheten inom koncessionsområdet 

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja sökande programkoncession enligt 22 
§ 1 mom. om

1) sökanden har betalat ansökningsavgift 
enligt 285 §,

2) sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser,

3) det inte finns uppenbar anledning att 
misstänka att sökanden bryter mot denna lag 
eller bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punk-
ten i lotterilagen (1047/2001) om förbud mot 
anordnande av lotterier eller bestämmelserna 
i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om 
iakttagande av åldersgränser för bildprogram, 
eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot 
folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen 
(39/1889) eller grov hets mot folkgrupp en-
ligt 10 a § i det kapitlet, och

4) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-
ning om hur programdistributionen ska ord-
nas.

Transport- och kommunikationsverket ska 
vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samarbeta 
med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräcklig sändningskapacitet, eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Trans-
port- och kommunikationsverket ska offent-
liggöra detta och samtidigt meddela de sö-
kande att ärendet lämnas över till behörig 
myndighet. En sökande kan inom två veckor 
från det att ärendet lämnades över lämna 
statsrådet en ansökan som kompletterats med 
det planerade programinnehållet.

Om ett koncessionsärende har lämnats över 
till statsrådet ska statsrådet avgöra ärendet 
inom två månader från överlämnandet. Stats-
rådet kan förlänga tidsfristen på två månader 
med högst åtta månader, om det behövs för 
att säkerställa att ansökningsförfarandet är 
opartiskt, klart och öppet för insyn, för kom-
plettering av ansökan eller av någon annan 
särskild orsak. En förlängning av tidsfristen 
ska meddelas offentligt.

Statsrådet ska, med beaktande av televis-
ionsverksamheten inom koncessionsområdet 
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som en helhet, sträva efter att främja yttran-
defriheten, att säkerställa att programutbudet 
är mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett 
sätt som bäst främjar de syften som föreskrivs 
i 1 §.

som en helhet, sträva efter att främja yttran-
defriheten, att säkerställa att programutbudet 
är mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett 
sätt som bäst främjar de syften som före-
skrivs i 1 §.

26 §

Beviljande av programkoncession för televis-
ionsverksamhet som tjänar allmänintresset

För att trygga yttrandefriheten, pluralistisk 
kommunikation och ett mångsidigt televis-
ionsutbud anvisas det i en statsrådsförordning 
som avses i 95 § 1 mom. tillräcklig mängd 
kapacitet för televisionsverksamhet som tjä-
nar allmänintresset.

Kommunikationsverket ska enligt det förfa-
rande som anges i 23 § och 25 § 1 mom. be-
vilja programkoncession för i 1 mom. i denna 
paragraf avsedda kanalknippen som tjänar 
allmänintresset.

Programkoncession ska beviljas om
1) sökanden har betalat ansökningsavgift 

enligt 285 §,
2) sändningarna är fritt mottagbara,
3) sändningarna kan tas emot i hela landet, 

med undantag för landskapet Åland,
4) sändningarna dagligen innehåller finsk-

eller svenskspråkiga program,
5) sändningarna dagligen innehåller nyheter 

och aktualitetsprogram,
6) i sändningarna ingår sådana ljud- och 

textningstjänster som avses i 211 §, och om
7) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-

ning om hur programdistributionen ska ord-
nas.

Kommunikationsverket ska vid behov under 
beredningen av beslutet höra kommunikat-
ionsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 3 mom. inte kan anvi-
sas tillräcklig sändningskapacitet eller om be-
viljandet av programkoncession kan få bety-
dande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta och 
samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över till behörig myndighet. En sö-

26 §

Beviljande av programkoncession för televis-
ionsverksamhet som tjänar allmänintresset

För att trygga yttrandefriheten, pluralistisk 
kommunikation och ett mångsidigt televis-
ionsutbud anvisas det i en statsrådsförordning 
som avses i 95 § 1 mom. tillräcklig mängd 
kapacitet för televisionsverksamhet som tjä-
nar allmänintresset.

Transport- och kommunikationsverket ska 
enligt det förfarande som anges i 23 § och 25 
§ 1 mom. bevilja programkoncession för i 1 
mom. i denna paragraf avsedda kanalknippen 
som tjänar allmänintresset.

Programkoncession ska beviljas om
1) sökanden har betalat ansökningsavgift 

enligt 285 §,
2) sändningarna är fritt mottagbara,
3) sändningarna kan tas emot i hela landet, 

med undantag för landskapet Åland,
4) sändningarna dagligen innehåller finsk-

eller svenskspråkiga program,
5) sändningarna dagligen innehåller nyhet-

er och aktualitetsprogram,
6) i sändningarna ingår sådana ljud- och 

textningstjänster som avses i 211 §, och om
7) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-

ning om hur programdistributionen ska ord-
nas.

Transport- och kommunikationsverket ska 
vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samarbeta 
med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 3 mom. inte kan anvi-
sas tillräcklig sändningskapacitet eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Trans-
port- och kommunikationsverket ska offent-
liggöra detta och samtidigt meddela de sö-
kande att ärendet lämnas över till behörig 
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kande kan inom två veckor från det att ären-
det lämnades över lämna statsrådet en ansö-
kan som kompletterats med det planerade 
programinnehållet.

Statsrådet ska bevilja koncession till den 
sökande som bäst uppfyller de förutsättningar 
som fastställs i 3 mom. och i 25 § 1 och 5 
mom. Statsrådet ska avgöra ärendet inom den 
tidsfrist som anges i 25 § 4 mom.

Programkoncession för verksamhet som 
tjänar allmänintresset kan beviljas endast ett 
av företagen i en koncern som avses i 1 kap. 6 
§ i bokföringslagen.

Koncessionsmyndigheten ska se till att den 
som innehar programkoncession för verk-
samhet som tjänar allmänintresset får tillgång 
till den mängd sändningskapacitet i det mark-
bundna televisionsnätet som behövs för denna 
verksamhet.

myndighet. En sökande kan inom två veckor 
från det att ärendet lämnades över lämna 
statsrådet en ansökan som kompletterats med 
det planerade programinnehållet.

Statsrådet ska bevilja koncession till den 
sökande som bäst uppfyller de förutsättningar 
som fastställs i 3 mom. och i 25 § 1 och 5 
mom. Statsrådet ska avgöra ärendet inom den 
tidsfrist som anges i 25 § 4 mom.

Programkoncession för verksamhet som 
tjänar allmänintresset kan beviljas endast ett 
av företagen i en koncern som avses i 1 kap. 
6 § i bokföringslagen.

Koncessionsmyndigheten ska se till att den 
som innehar programkoncession för verk-
samhet som tjänar allmänintresset får tillgång 
till den mängd sändningskapacitet i det 
markbundna televisionsnätet som behövs för 
denna verksamhet.

28 §

Kortvarig programkoncession

Kommunikationsverket ska bevilja pro-
gramkoncession för kortvarig televisions- och 
radioverksamhet i ett digitalt markbundet 
masskommunikationsnät utan sådant förfa-
rande som anges i 23 och 25 §, om det inte 
finns uppenbar anledning att misstänka att 
den sökande bryter mot denna lag eller be-
stämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram 
om iakttagande av åldersgränser för bild-
program, eller att sökanden gör sig skyldig 
till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i 
strafflagen eller grov hets mot folkgrupp en-
ligt 10 a § i det kapitlet, och verksamheten

1) pågår högst tre månader, eller 
2) per vecka pågår högst tolv timmar.
Programkoncession för sådan verksamhet 

som avses i 1 mom. 1 punkten får beviljas på 
nytt till samma verksamhetsutövare eller för 
tillhandahållande av huvudsakligen samma 
programutbud tidigast två månader från det 
att den föregående programkoncessionen 
löpte ut. Vad som föreskrivs ovan gäller dock 
inte verksamhet som är tillfällig eller av an-
nan orsak inte är fortlöpande eller regelbun-
den.

Kommunikationsverket kan bevilja koncess-
ion för verksamhet som avses i 1 mom. 2 
punkten för högst ett år åt gången.

28 §

Kortvarig programkoncession

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja programkoncession för kortvarig te-
levisions- och radioverksamhet i ett digitalt 
markbundet masskommunikationsnät utan 
sådant förfarande som anges i 23 och 25 §, 
om det inte finns uppenbar anledning att 
misstänka att den sökande bryter mot denna 
lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om 
bildprogram om iakttagande av åldersgränser 
för bildprogram, eller att sökanden gör sig 
skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 
10 § i strafflagen eller grov hets mot folk-
grupp enligt 10 a § i det kapitlet, och verk-
samheten 

1) pågår högst tre månader, eller 
2) per vecka pågår högst tolv timmar.
Programkoncession för sådan verksamhet 

som avses i 1 mom. 1 punkten får beviljas på 
nytt till samma verksamhetsutövare eller för 
tillhandahållande av huvudsakligen samma 
programutbud tidigast två månader från det 
att den föregående programkoncessionen 
löpte ut. Vad som föreskrivs ovan gäller dock 
inte verksamhet som är tillfällig eller av an-
nan orsak inte är fortlöpande eller regelbun-
den.

Transport- och kommunikationsverket kan 
bevilja koncession för verksamhet som avses 
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i 1 mom. 2 punkten för högst ett år åt gången.

30 §

Överföring av programkoncession

En programkoncession får inte överföras till 
någon annan än ett företag som enligt i 1 kap. 
6 § i bokföringslagen hör till samma koncern. 
Kommunikationsverket ska omedelbart under-
rättas om överföringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhål-
lande till koncessionshavaren förändras, ska 
koncessionsmyndigheten omedelbart under-
rättas om förändringen. Koncessionsmyndig-
heten ska inom två månader efter underrättel-
sen besluta om koncessionen ska återkallas på 
grund av förändringen i det bestämmande in-
flytandet.

Koncessionsmyndigheten kan låta bli att 
återkalla koncessionen om det är uppenbart 
att

1) förutsättningarna enligt 25 och 26 § för 
beviljande av koncession är uppfyllda, och att

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren.

Koncessionshavaren kan be koncessions-
myndigheten ge ett förhandsbeslut om vilken 
inverkan en förändring i det bestämmande in-
flytandet får på koncessionen. Koncessions-
myndigheten ska ge beslutet inom två måna-
der från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen ska anmälas till Konkurrens-
och konsumentverket eller enligt EG:s kon-
centrationsförordning ska anmälas till kom-
missionen, ska koncessionsmyndighetens be-
slut meddelas inom två månader från den dag 
då avgörandet om företagsförvärvet vann laga 
kraft.

30 §

Överföring av programkoncession

En programkoncession får inte överföras 
till någon annan än ett företag som enligt 1 
kap. 6 § i bokföringslagen hör till samma 
koncern. Transport- och kommunikationsver-
ket ska omedelbart underrättas om överfö-
ringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhål-
lande till koncessionshavaren förändras, ska 
koncessionsmyndigheten omedelbart under-
rättas om förändringen. Koncessionsmyndig-
heten ska inom två månader efter underrättel-
sen besluta om koncessionen ska återkallas 
på grund av förändringen i det bestämmande 
inflytandet.

Koncessionsmyndigheten kan låta bli att 
återkalla koncessionen om det är uppenbart 
att

1) förutsättningarna enligt 25 och 26 § för 
beviljande av koncession är uppfyllda, och 
att

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren.

Koncessionshavaren kan be koncessions-
myndigheten ge ett förhandsbeslut om vilken 
inverkan en förändring i det bestämmande in-
flytandet får på koncessionen. Koncessions-
myndigheten ska ge beslutet inom två måna-
der från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen ska anmälas till Konkur-
rens- och konsumentverket eller enligt EG:s 
koncentrationsförordning ska anmälas till 
kommissionen, ska koncessionsmyndighet-
ens beslut meddelas inom två månader från 
den dag då avgörandet om företagsförvärvet 
vann laga kraft.

31 §

Hur en programkoncession förfaller

En programkoncession som beviljats för te-
levisions- eller radioverksamhet förfaller om 

31 §

Hur en programkoncession förfaller

En programkoncession som beviljats för te-
levisions- eller radioverksamhet förfaller om 
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regelbunden verksamhet i enlighet med kon-
cessionen inte har inletts senast sex månader 
från ingången av koncessionsperioden eller 
om den regelbundna sändningsverksamheten 
har avbrutits för längre tid än 30 dygn. Verk-
samheten anses stämma överens med kon-
cessionen endast om den utövas på alla de 
frekvenser eller områden som koncessionen 
berättigar till. Kommunikationsverket ska 
meddela koncessionshavaren att koncession-
en har förfallit. Om de frekvenshelheter eller 
frekvensområden som koncessionen gäller 
ändras och verksamheten inte har inletts inom 
det område som ändringen gäller senast sex 
månader efter det att ändringen trädde i kraft, 
förfaller koncessionen till den del den har 
ändrats.

Koncessionsmyndigheten kan bevilja dis-
pens från bestämmelserna i 1 mom., om det 
för detta finns något särskilt vägande skäl 
som har samband med verksamhetsbetingel-
serna. Koncessionshavaren ska ansöka om 
dispens hos koncessionsmyndigheten före ut-
gången av den tid som föreskrivits som förut-
sättning för att en koncession förfaller.

regelbunden verksamhet i enlighet med kon-
cessionen inte har inletts senast sex månader 
från ingången av koncessionsperioden eller 
om den regelbundna sändningsverksamheten 
har avbrutits för längre tid än 30 dygn. Verk-
samheten anses stämma överens med kon-
cessionen endast om den utövas på alla de 
frekvenser eller områden som koncessionen 
berättigar till. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska meddela koncessionshavaren 
att koncessionen har förfallit. Om de fre-
kvenshelheter eller frekvensområden som 
koncessionen gäller ändras och verksamheten 
inte har inletts inom det område som änd-
ringen gäller senast sex månader efter det att 
ändringen trädde i kraft, förfaller koncess-
ionen till den del den har ändrats.

Koncessionsmyndigheten kan bevilja dis-
pens från bestämmelserna i 1 mom., om det 
för detta finns något särskilt vägande skäl 
som har samband med verksamhetsbetingel-
serna. Koncessionshavaren ska ansöka om 
dispens hos koncessionsmyndigheten före 
utgången av den tid som föreskrivits som 
förutsättning för att en koncession förfaller.

33 §

Avstående från programkoncession

En koncessionshavare kan avstå från kon-
cessionen helt eller delvis genom att meddela 
Kommunikationsverket detta innan koncess-
ionsperioden går ut.

33 §

Avstående från programkoncession

En koncessionshavare kan avstå från kon-
cessionen helt eller delvis genom att meddela 
Transport- och kommunikationsverket detta 
innan koncessionsperioden går ut.

34 §

Analog radioverksamhet som kräver pro-
gramkoncession

För radioverksamhet i ett analogt markbun-
det masskommunikationsnät krävs program-
koncession. Programkoncessionen ska sökas 
hos Kommunikationsverket.

34 §

Analog radioverksamhet som kräver pro-
gramkoncession

För radioverksamhet i ett analogt mark-
bundet masskommunikationsnät krävs pro-
gramkoncession. Programkoncessionen ska 
sökas hos Transport- och kommunikations-
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Analog radioverksamhet som pågår i högst 
tre månader får utövas utan programkoncess-
ion. Dessutom får radioverksamhet som ut-
övas i liten skala på ett begränsat område ut-
övas utan programkoncession.

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig analog radioverksamhet som avses i 7 § i 
lagen om Rundradion Ab utan programkon-
cession.

verket.
Analog radioverksamhet som pågår i högst 

tre månader får utövas utan programkoncess-
ion. Dessutom får radioverksamhet som ut-
övas i liten skala på ett begränsat område ut-
övas utan programkoncession.

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig analog radioverksamhet som avses i 7 § i 
lagen om Rundradion Ab utan programkon-
cession.

35 §

Förfarandet vid ansökan om programkon-
cession för analog radioverksamhet

Kommunikationsverket ska offentliggöra att 
programkoncessioner för analog radioverk-
samhet kan sökas, när det i de föreskrifter 
som Kommunikationsverket meddelar med 
stöd av 96 § har anvisats lediga frekvenser för 
radioverksamhet som kräver programkon-
cession. Kommunikationsverket ska samtidigt 
meddela inom vilken tid den som ansöker om 
koncession ska lämna in sin ansökan till ver-
ket.

Ansökan ska innehålla
1) sökandens namn, kontaktinformation och 

hemort,
2) en redogörelse för den planerade verk-

samhetens varaktighet,
3) en redogörelse för sökandens solvens 

och förmåga att utöva regelbunden radioverk-
samhet,

4) uppgift om den frekvens eller frekvens-
helhet som ansökan gäller, och

5) uppgift om det planerade hörbarhetsom-
rådet.

35 §

Förfarandet vid ansökan om programkon-
cession för analog radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska 
offentliggöra att programkoncessioner för 
analog radioverksamhet kan sökas, när det i 
de föreskrifter som Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar med stöd av 96 § har 
anvisats lediga frekvenser för radioverksam-
het som kräver programkoncession. Trans-
port- och kommunikationsverket ska samti-
digt meddela inom vilken tid den som ansö-
ker om koncession ska lämna in sin ansökan 
till Transport- och kommunikationsverket.

Ansökan ska innehålla
1) sökandens namn, kontaktinformation 

och hemort,
2) en redogörelse för den planerade verk-

samhetens varaktighet,
3) en redogörelse för sökandens solvens 

och förmåga att utöva regelbunden radio-
verksamhet,

4) uppgift om den frekvens eller frekvens-
helhet som ansökan gäller, och

5) uppgift om det planerade hörbarhetsom-
rådet.

36 §

Beviljande av programkoncession för analog 
radioverksamhet

Kommunikationsverket beviljar en sökande 
programkoncession enligt 34 §, om

36 §

Beviljande av programkoncession för analog 
radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja en sökande programkoncession enligt 
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1) sökanden har betalat ansökningsavgift 
enligt 285 §,

2) sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser,

3) det inte finns uppenbar anledning att 
miss-tänka att sökanden bryter mot denna lag, 
mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten 
i lotterilagen om förbud mot an-ordnande av 
lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen om 
bildprogram om iakttagande av åldersgränser 
för bildprogram, eller att sökanden gör sig 
skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 
10 § i straff-lagen eller grov hets mot folk-
grupp enligt 10 a § i det kapitlet,

4) beviljandet av programkoncession inte 
förhindrar en effektiv användning av frekven-
serna. 

Kommunikationsverket ska vid behov under 
beredningen av beslutet höra kommunikat-
ionsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräckligt många frekvenser, eller om 
beviljandet av en programkoncession kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta och 
samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över till behörig myndighet. En sö-
kande kan inom två veckor från det att ären-
det lämnades över lämna statsrådet en ansö-
kan som kompletterats med det planerade 
programinnehållet.

Statsrådet ska avgöra ärendet inom den 
tidsfrist som anges i 25 § 4 mom.

Statsrådet ska, med beaktande av radio-
verksamheten inom koncessionsområdet som 
en helhet, sträva efter att främja yttrandefri-
heten, att säkerställa att programutbudet är 
mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett
sätt som bäst främjar de syften som föreskrivs 
i 1 §.

34 §, om
1) sökanden har betalat ansökningsavgift 

enligt 285 §,
2) sökanden är solvent och har uppenbar 

förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser,

3) det inte finns uppenbar anledning att 
misstänka att sökanden bryter mot denna lag, 
mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten 
i lotterilagen om förbud mot anordnande av 
lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen 
om bildprogram om iakttagande av ålders-
gränser för bildprogram, eller att sökanden 
gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 
11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot 
folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,

4) beviljandet av programkoncession inte 
förhindrar en effektiv användning av fre-
kvenserna. 

Transport- och kommunikationsverket ska 
vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samarbeta 
med det.

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräckligt många frekvenser, eller om 
beviljandet av en programkoncession kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Trans-
port- och kommunikationsverket ska offent-
liggöra detta och samtidigt meddela de sö-
kande att ärendet lämnas över till behörig 
myndighet. En sökande kan inom två veckor 
från det att ärendet lämnades över lämna 
statsrådet en ansökan som kompletterats med 
det planerade programinnehållet.
Statsrådet ska avgöra ärendet inom den tids-
frist som anges i 25 § 4 mom.

Statsrådet ska, med beaktande av radio-
verksamheten inom koncessionsområdet som 
en helhet, sträva efter att främja yttrandefri-
heten, att säkerställa att programutbudet är 
mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett 
sätt som bäst främjar de syften som före-
skrivs i 1 §.

39 §

Radiotillstånd

39 §

Radiotillstånd
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För innehav och användning av radiosän-
dare krävs radiotillstånd som beviljas av 
Kommunikationsverket, om inte något annat 
föreskrivs i denna paragraf.

Radiotillstånd för radiofrekvenser som har 
anvisats för att användas av elektroniska 
kommunikationstjänster ska beviljas inom 
sex veckor från det att Kommunikationsverket
fått in alla dokument som behövs för att av-
göra ärendet. När Kommunikationsverket be-
viljar ett radiotillstånd med stöd av 40 § kan 
det förlänga tidsfristen på sex veckor med 
högst åtta månader, om det behövs för att sä-
kerställa att ansökningsförfarandet är opar-
tiskt, skäligt, klart och öppet för insyn, för 
komplettering av ansökningarna eller av 
andra särskilda skäl. En förlängning av tids-
fristen ska meddelas offentligt.

Radiotillstånd för innehav och användning 
av en radiosändare behövs inte, om radiosän-
daren fungerar endast på en samfrekvens som 
Kommunikationsverket har fastställt för den 
och om dess överensstämmelse har säker-
ställts på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
Kommunikationsverket får meddela sådana 
föreskrifter om begränsning av användningen 
av radiosändaren som behövs för att frekven-
serna ska användas effektivt och ändamålsen-
ligt samt för att förebygga eller avhjälpa stör-
ningar.

Kommunikationsverket kan bestämma att 
det om innehavet och användningen av en ra-
diosändare som avses i 3 mom., innan den tas 
i bruk, ska göras en skriftlig registreringsan-
mälan som är i kraft högst fem år åt gången.

Radiotillstånd för innehav av en radiosän-
dare behövs inte, om radiosändaren i tekniskt 
hänseende permanent har försatts i sådant 
skick att den inte kan användas för radio-
kommunikation eller om det i övrigt är klart 
att innehavet inte syftar till att utrustningen 
ska användas för radiokommunikation.

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om hur ett tillstånd, annat berättigande el-
ler märke som anger rätt att använda radio-
sändare, vilka utfärdats av en behörig myn-
dighet i ett annat land, ska godkännas som ett 
tillstånd enligt 1 mom.

Försvarsmakten och gränsbevakningsvä-

För innehav och användning av radiosän-
dare krävs radiotillstånd som beviljas av 
Transport- och kommunikationsverket, om 
inte något annat föreskrivs i denna paragraf.

Radiotillstånd för radiofrekvenser som har 
anvisats för att användas av elektroniska 
kommunikationstjänster ska beviljas inom 
sex veckor från det att Transport- och kom-
munikationsverket fått in alla dokument som 
behövs för att avgöra ärendet. När Transport-
och kommunikationsverket beviljar ett radio-
tillstånd med stöd av 40 § kan det förlänga 
tidsfristen på sex veckor med högst åtta må-
nader, om det behövs för att säkerställa att 
ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, 
klart och öppet för insyn, för komplettering 
av ansökningarna eller av andra särskilda 
skäl. En förlängning av tidsfristen ska med-
delas offentligt.

Radiotillstånd för innehav och användning 
av en radiosändare behövs inte, om radiosän-
daren fungerar endast på en samfrekvens som 
Transport- och kommunikationsverket har 
fastställt för den och om dess överensstäm-
melse har säkerställts på det sätt som före-
skrivs i denna lag. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela sådana föreskrifter 
om begränsning av användningen av radio-
sändaren som behövs för att frekvenserna ska 
användas effektivt och ändamålsenligt samt 
för att förebygga eller avhjälpa störningar.

Transport- och kommunikationsverket kan 
bestämma att det om innehavet och använd-
ningen av en radiosändare som avses i 3 
mom., innan den tas i bruk, ska göras en 
skriftlig registreringsanmälan som är i kraft 
högst fem år åt gången.

Radiotillstånd för innehav av en radiosän-
dare behövs inte, om radiosändaren i tekniskt 
hänseende permanent har försatts i sådant 
skick att den inte kan användas för radio-
kommunikation eller om det i övrigt är klart 
att innehavet inte syftar till att utrustningen 
ska användas för radiokommunikation.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om hur ett tillstånd, an-
nat berättigande eller märke som anger rätt 
att använda radiosändare, vilka utfärdats av 
en behörig myndighet i ett annat land, ska 
godkännas som ett tillstånd enligt 1 mom.

Försvarsmakten och Gränsbevakningsvä-
sendet behöver inte radiotillstånd för innehav 
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sendet behöver inte radiotillstånd för innehav 
och användning av radiosändare som är av-
sedda enbart för militärt försvar.

En polisman från en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av radiosändare vid förföljande en-
ligt artikel 41 eller övervakning över gränsen 
enligt artikel 40 i konventionen om tillämp-
ning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, För-
bundsrepubliken Tyskland och Franska repu-
bliken om gradvis avskaffande av kontroller 
vid de gemensamma gränserna (FördrS 
23/2001).

En företrädare för en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av en radiosändare vid stats- eller 
arbetsbesök, om Kommunikationsverket in-
formerats om innehavet och användningen av 
radiosändaren och om Kommunikationsverket
har fått de uppgifter som verket begärt om ra-
diosändarens konstruktion.

Sådan främmande stats personal som avses 
i Tammerforskonventionen om tillhandahål-
lande av telekommunikationsresurser för 
lindrande av katastrofverkningar och för hjäl-
pinsatser (FördrS 15/2005) behöver inte radi-
otillstånd för innehav och användning av ra-
diosändare vid sådana räddningsåtgärder och 
sådan lindring av katastrofer som avses i 
konventionen, om Kommunikationsverket in-
formerats om innehavet och användningen av 
radiosändaren och om Kommunikationsverket
har fått de uppgifter som verket begärt om ra-
diosändarens konstruktion och planerade an-
vändning.

och användning av radiosändare som är av-
sedda enbart för militärt försvar.

En polisman från en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av radiosändare vid förföljande en-
ligt artikel 41 eller övervakning över gränsen 
enligt artikel 40 i konventionen om tillämp-
ning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, För-
bundsrepubliken Tyskland och Franska repu-
bliken om gradvis avskaffande av kontroller 
vid de gemensamma gränserna (FördrS 
23/2001).

En företrädare för en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av en radiosändare vid stats- eller 
arbetsbesök, om Transport- och kommunikat-
ionsverket informerats om innehavet och an-
vändningen av radiosändaren och om Trans-
port- och kommunikationsverket har fått de 
uppgifter som verket begärt om radiosända-
rens konstruktion.

Sådan främmande stats personal som avses 
i Tammerforskonventionen om tillhandahål-
lande av telekommunikationsresurser för 
lindrande av katastrofverkningar och för 
hjälpinsatser (FördrS 15/2005) behöver inte 
radiotillstånd för innehav och användning av 
radiosändare vid sådana räddningsåtgärder 
och sådan lindring av katastrofer som avses i 
konventionen, om Transport- och kommuni-
kationsverket informerats om innehavet och 
användningen av radiosändaren och om 
Transport- och kommunikationsverket har 
fått de uppgifter som verket begärt om radio-
sändarens konstruktion och planerade an-
vändning.

40 §

Beviljande av radiotillstånd

Radiotillstånd beviljas av Kommunikations-
verket. I ansökan ska de uppgifter lämnas 
som Kommunikationsverket begär och som 
behövs för handläggningen av ansökan.

40 §

Beviljande av radiotillstånd

Radiotillstånd beviljas av Transport- och 
kommunikationsverket. I ansökan ska de 
uppgifter lämnas som Transport- och kom-
munikationsverket begär och som behövs för 
handläggningen av ansökan.
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Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd 
kan påverka den allmänna utvecklingen av 
kommunikationsmarknaden, ska Kommuni-
kationsverket höra och samarbeta med kom-
munikationsministeriet när det bereder till-
ståndsbeslutet. Om radiotillståndet kan få av-
sevärda följder för den allmänna utvecklingen 
av kommunikationsmarknaden ska radiotill-
ståndet beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt 
gången. Radiotillstånd för radiosändare som 
används för televerksamhet som kräver nät-
koncession enligt 6 § eller för utövande av 
digital televisions- och radioverksamhet en-
ligt 22 § eller analog radioverksamhet enligt 
34 § beviljas dock för högst 20 år åt gången.

En aktör som fått koncession i ett auktions-
förfarande enligt 11 § eller som fått en sådan 
koncession genom överföring beviljar Kom-
munikationsverket på ansökan radiotillstånd 
efter det att koncessionshavaren har betalat 
den första posten av den koncessionsavgift 
som avses i 287 §.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd 
verksamhet som pågår i högst tre månader får 
beviljas på nytt för samma eller delvis samma 
frekvensområde och till samma verksamhets-
utövare eller för tillhandahållande av huvud-
sakligen samma programutbud tidigast två 
månader från det att det föregående radiotill-
ståndet upphörde att gälla. Vad som före-
skrivs ovan gäller dock inte verksamhet som 
är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlö-
pande eller regelbunden.

För sådan i 34 § 2 mom. avsedd radioverk-
samhet i liten skala som utövas på ett begrän-
sat område beviljas radiotillstånd för högst ett 
år åt gången.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd 
verksamhet ska beviljas om det inte finns up-
penbar anledning att misstänka att sökanden 
bryter mot denna lag eller att sökanden gör 
sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 
kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot 
folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet.

Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd 
kan påverka den allmänna utvecklingen av 
kommunikationsmarknaden, ska Transport-
och kommunikationsverket höra och samar-
beta med kommunikationsministeriet när det 
bereder tillståndsbeslutet. Om radiotillståndet 
kan få avsevärda följder för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden 
ska radiotillståndet beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt 
gången. Radiotillstånd för radiosändare som 
används för televerksamhet som kräver nät-
koncession enligt 6 § eller för utövande av 
digital televisions- och radioverksamhet en-
ligt 22 § eller analog radioverksamhet enligt 
34 § beviljas dock för högst 20 år åt gången.

En aktör som fått koncession i ett auktions-
förfarande enligt 11 § eller som fått en sådan 
koncession genom överföring beviljar Trans-
port- och kommunikationsverket på ansökan 
radiotillstånd efter det att koncessionshava-
ren har betalat den första posten av den kon-
cessionsavgift som avses i 287 §.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd 
verksamhet som pågår i högst tre månader får 
beviljas på nytt för samma eller delvis
samma täckningsområde och till samma 
verksamhetsutövare eller för tillhandahål-
lande av huvudsakligen samma programut-
bud tidigast två månader från det att det före-
gående radiotillståndet upphörde att gälla. 
Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte 
verksamhet som är tillfällig eller av annan 
orsak inte är fortlöpande eller regelbunden.

För sådan i 34 § 2 mom. avsedd radioverk-
samhet i liten skala som utövas på ett begrän-
sat område beviljas radiotillstånd för högst 
ett år åt gången.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd 
verksamhet ska beviljas om det inte finns up-
penbar anledning att misstänka att sökanden 
bryter mot denna lag eller att sökanden gör 
sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 
kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot 
folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet.

41 §

Förutsättningar för beviljande av radiotill-
stånd och frekvensreservering

Om inte något annat följer av 2—4 mom. i 

41 §

Förutsättningar för beviljande av radiotill-
stånd och frekvensreservering

Om inte något annat följer av 2—4 mom. i 
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denna paragraf ska radiotillstånd eller fre-
kvensreservering som uppfyller villkoren en-
ligt 44 § beviljas, om

1) de söks för ett frekvensområde som i den 
statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 
95 § 1 mom. eller i en föreskrift som Kom-
munikationsverket meddelat med stöd av 96 § 
1 mom. har anvisats för sådan användning 
som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt 
ändamålsenliga radiofrekvenser som kan an-
visas sökanden för användning eller reserve-
ring,

3) radiosändarens överensstämmelse med 
uppställda krav har säkerställts, och

4) Kommunikationsverket inte har grundad 
anledning att misstänka att sökanden bryter 
mot bestämmelser, föreskrifter eller med ra-
diotillståndet förenade villkor som gäller 
radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalat förfallna av-
gifter för tidigare radiotillstånd eller frekvens-
reserveringar som gäller samma apparatkate-
gori som det nya tillståndet eller reservering-
en söks för, och avgifternas storlek inte är 
ringa, kan tillstånd eller reservering vägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva tele-
verksamhet som kräver nätkoncession enligt 
6 § eller koncessionspliktig televisionsverk-
samhet enligt 22 § eller radioverksamhet en-
ligt 34 §, kan radiotillstånd eller frekvensre-
servering inte beviljas om sökanden inte har 
behövlig nät- eller programkoncession.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreser-
vering på grund av det knappa antalet radio-
frekvenser bara kan beviljas en del av sökan-
dena, ska tillstånd eller reservering beviljas 
sökande vilkas verksamhet bäst främjar la-
gens syften enligt 1 §.

Sökande och innehavare av radiotillstånd 
eller vid behov även andra teleföretag är 
skyldiga att på Kommunikationsverkets begä-
ran lämna verket de uppgifter som behövs för 
att fatta tillståndsbeslut enligt 4 mom.

denna paragraf ska radiotillstånd eller fre-
kvensreservering som uppfyller villkoren en-
ligt 44 § beviljas, om

1) de söks för ett frekvensområde som i 
den statsrådsförordning som utfärdats med 
stöd av 95 § 1 mom. eller i en föreskrift som 
Transport- och kommunikationsverket med-
delat med stöd av 96 § 1 mom. har anvisats 
för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt 
ändamålsenliga radiofrekvenser som kan an-
visas sökanden för användning eller reserve-
ring,

3) radiosändarens överensstämmelse med 
uppställda krav har säkerställts, och

4) Transport- och kommunikationsverket
inte har grundad anledning att misstänka att 
sökanden bryter mot bestämmelser, föreskrif-
ter eller med radiotillståndet förenade villkor 
som gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalat förfallna av-
gifter för tidigare radiotillstånd eller fre-
kvensreserveringar som gäller samma appa-
ratkategori som det nya tillståndet eller re-
serveringen söks för, och avgifternas storlek 
inte är ringa, kan tillstånd eller reservering 
vägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva tele-
verksamhet som kräver nätkoncession enligt 
6 § eller koncessionspliktig televisionsverk-
samhet enligt 22 § eller radioverksamhet en-
ligt 34 §, kan radiotillstånd eller frekvensre-
servering inte beviljas om sökanden inte har 
behövlig nät- eller programkoncession.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreser-
vering på grund av det knappa antalet radio-
frekvenser bara kan beviljas en del av sökan-
dena, ska tillstånd eller reservering beviljas 
sökande vilkas verksamhet bäst främjar la-
gens syften enligt 1 §.

Sökande och innehavare av radiotillstånd 
eller vid behov även andra teleföretag är 
skyldiga att på Transport- och kommunikat-
ionsverkets begäran lämna verket de uppgif-
ter som behövs för att fatta tillståndsbeslut 
enligt 4 mom.

42 §

Tillståndsvillkor

Kommunikationsverket kan förena ett radio-

42 §

Tillståndsvillkor

Transport- och kommunikationsverket kan 
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tillstånd med villkor som behövs för en effek-
tiv och ändamålsenlig användning av fre-
kvenserna och för kommunikationsmark-
nadens effektivitet samt för förebyggande och 
avhjälpande av störningar i radiokommuni-
kationen. Dessutom kan Kommunikationsver-
ket i tillståndsvillkoren bestämma att radio-
tillståndet ska förvaras i radiosändarens ome-
delbara närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare som 
medför stora risker för störningar kan det be-
stämmas att sändaren inte får tas i bruk förrän 
Kommunikationsverket utifrån en granskning 
har godkänt ibruktagandet. Föreskrifter om 
vilka typer av radiosändare som anses med-
föra stora risker för störningar samt närmare 
föreskrifter om granskningsförfarandet och 
om inställning av sändarna och andra lik-
nande förutsättningar för godkännande av 
ibruktagandet meddelas av Kommunikations-
verket.

förena ett radiotillstånd med villkor som be-
hövs för en effektiv och ändamålsenlig an-
vändning av frekvenserna och för kommuni-
kationsmarknadens effektivitet samt för före-
byggande och avhjälpande av störningar i 
radiokommunikationen. Dessutom kan 
Transport- och kommunikationsverket i till-
ståndsvillkoren bestämma att radiotillståndet 
ska förvaras i radiosändarens omedelbara 
närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare som 
medför stora risker för störningar kan det be-
stämmas att sändaren inte får tas i bruk för-
rän Transport- och kommunikationsverket ut-
ifrån en granskning har godkänt ibruktagan-
det. Föreskrifter om vilka typer av radiosän-
dare som anses medföra stora risker för stör-
ningar samt närmare föreskrifter om gransk-
ningsförfarandet och om inställning av sän-
darna och andra liknande förutsättningar för 
godkännande av ibruktagandet meddelas av 
Transport- och kommunikationsverket.

43 §

Skyldighet att höra parter

Företrädare för teleföretag och användare 
av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att 
framföra sin uppfattning om beviljande av ett 
radiotillstånd för allmän televerksamhet, om 
föreskrifter som Kommunikationsverket med-
delar med stöd av 39 § 3 mom., om statsråds-
förordningar som utfärdas med stöd av 95 § 1 
mom. och om föreskrifter som Kommunikat-
ionsverket meddelar med stöd av 96 § 1 
mom., innan bestämmelserna utfärdas eller 
besluten eller föreskrifterna meddelas. Före-
trädare för teleföretag och användare av 
kommunikationstjänster ska ges tillfälle att 
inom en månad framföra sin uppfattning om 
ändring av bestämmelser, beslut eller före-
skrifter. I exceptionella situationer får avvi-
kelse göras från tidsfristen på en månad. Om 
de föreslagna ändringarna är obetydliga och 
de har överenskommits med innehavaren av 
radiotillståndet behöver företrädarna inte hö-
ras.

43 §

Skyldighet att höra parter

Företrädare för teleföretag och användare 
av kommunikationstjänster ska ges tillfälle 
att framföra sin uppfattning om beviljande av 
ett radiotillstånd för allmän televerksamhet, 
om föreskrifter som Transport- och kommu-
nikationsverket meddelar med stöd av 39 § 3 
mom., om statsrådsförordningar som utfärdas 
med stöd av 95 § 1 mom. och om föreskrifter 
som Transport- och kommunikationsverket
meddelar med stöd av 96 § 1 mom., innan 
bestämmelserna utfärdas eller besluten eller 
föreskrifterna meddelas. Företrädare för tele-
företag och användare av kommunikations-
tjänster ska ges tillfälle att inom en månad 
framföra sin uppfattning om ändring av be-
stämmelser, beslut eller föreskrifter. I except-
ionella situationer får avvikelse göras från 
tidsfristen på en månad. Om de föreslagna 
ändringarna är obetydliga och de har över-
enskommits med innehavaren av radiotill-
ståndet behöver företrädarna inte höras.

45 § 45 §
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Beviljande av frekvensreservering

Frekvensreservering beviljas av Kommuni-
kationsverket. I ansökan ska de uppgifter 
lämnas som Kommunikationsverket begär och 
som behövs för handläggningen av ansökan.

Kommunikationsverket beviljar utan ansö-
kan frekvensreservering till innehavare av 
nätkoncession som avses i 6 § och till inne-
havare av programkoncession som avses i 34 
§, räknat från det att koncessionen träder i 
kraft.

Om giltighetstiden för ett radiotillstånd som 
avser verksamhet enligt en nätkoncession 
som avses i 6 § eller enligt en programkon-
cession som avses i 34 § upphör medan kon-
cessionen fortfarande är i kraft, träder fre-
kvensreserveringen på nytt i kraft utan ansö-
kan.

Beviljande av frekvensreservering

Frekvensreservering beviljas av Transport-
och kommunikationsverket. I ansökan ska de 
uppgifter lämnas som Transport- och kom-
munikationsverket begär och som behövs för 
handläggningen av ansökan.

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar utan ansökan frekvensreservering till 
innehavare av nätkoncession som avses i 6 § 
och till innehavare av programkoncession 
som avses i 34 §, räknat från det att koncess-
ionen träder i kraft.

Om giltighetstiden för ett radiotillstånd 
som avser verksamhet enligt en nätkoncess-
ion som avses i 6 § eller enligt en program-
koncession som avses i 34 § upphör medan 
koncessionen fortfarande är i kraft, träder 
frekvensreserveringen på nytt i kraft utan an-
sökan.

46 §

Förnyande av radiotillstånd utan ansökan

Kommunikationsverket kan utan ansökan av 
tillståndshavaren förnya ett av verket beviljat 
radiotillstånd för högst tio år åt gången, om 
tillståndshavaren har gett sitt skriftliga sam-
tycke till förnyandet.
Kommunikationsverket kan låta bli att förnya 
ett radiotillstånd, om förutsättningarna enligt 
41 § för beviljande av radiotillstånd inte är 
uppfyllda eller om förutsättningarna enligt 49 
§ för återkallande av radiotillstånd är upp-
fyllda.

46 §

Förnyande av radiotillstånd utan ansökan

Transport- och kommunikationsverket kan 
utan ansökan av tillståndshavaren förnya ett 
av verket beviljat radiotillstånd för högst tio 
år åt gången, om tillståndshavaren har gett 
sitt skriftliga samtycke till förnyandet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
låta bli att förnya ett radiotillstånd, om förut-
sättningarna enligt 41 § för beviljande av ra-
diotillstånd inte är uppfyllda eller om förut-
sättningarna enligt 49 § för återkallande av 
radiotillstånd är uppfyllda.

47 §

Ändring av radiotillstånd

Kommunikationsverket kan under ett radio-
tillstånds giltighetstid ändra tillståndsvillko-
ren utan tillståndshavarens samtycke, om det 
är nödvändigt på grund av att den använd-
ningsplan som fastställts för radiofrekvensen 

47 §

Ändring av radiotillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan 
under ett radiotillstånds giltighetstid ändra 
tillståndsvillkoren utan tillståndshavarens 
samtycke, om det är nödvändigt på grund av 
att den användningsplan som fastställts för 
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ändrats eller på grund av frekvensföreskrifter 
eller internationella avtalsförpliktelser eller 
om det är motiverat för att förebygga eller 
avhjälpa störningar av radiokommunikationen 
eller för användningen av radiofrekvensom-
rådet enligt dess primära användningsända-
mål.

När det är fråga om en koncessionshavare 
som har beviljats nätkoncession enligt 6 § 1 
mom. kan villkoren för radiotillståndet ändras 
också om det är nödvändigt för att använd-
ningen av radiofrekvenserna behöver omor-
ganiseras på grund av en förändring i de eko-
nomiska eller tekniska verksamhetsbetingel-
serna för ett teleföretag som är verksamt på 
marknaden eller på grund av att ett nytt tele-
företag kommer in på marknaden eller det 
sker andra motsvarande förändringar i mark-
nadsförhållandena.

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras 
på ansökan av tillståndshavaren. Om inneha-
varen av ett radiotillstånd för tillhandahål-
lande av elektroniska kommunikationstjänster 
ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, ska 
Kommunikationsverket innan det avgör ären-
det underrätta tillståndshavaren om hur över-
synen kan inverka på tillståndet och samtidigt 
ge denne en rimlig tid för att återkalla ansö-
kan.

Om det inte uttryckligen i koncessionen har 
fastställts vilken teknik som ska användas vid 
tillhandahållande av elektroniska kommuni-
kationstjänster, ska koncessionshavaren innan 
verksamheten inleds informera Kommunikat-
ionsverket om vilken teknik som används. En 
koncessionshavare som ändrar tekniken ska 
före ändringen informera Kommunikations-
verket om saken.

radiofrekvensen ändrats eller på grund av 
frekvensföreskrifter eller internationella av-
talsförpliktelser eller om det är motiverat för 
att förebygga eller avhjälpa störningar av 
radiokommunikationen eller för användning-
en av radiofrekvensområdet enligt dess pri-
mära användningsändamål.

När det är fråga om en koncessionshavare 
som har beviljats nätkoncession enligt 6 § 1 
mom. kan villkoren för radiotillståndet änd-
ras också om det är nödvändigt för att an-
vändningen av radiofrekvenserna behöver 
omorganiseras på grund av en förändring i de 
ekonomiska eller tekniska verksamhetsbe-
tingelserna för ett teleföretag som är verk-
samt på marknaden eller på grund av att ett 
nytt teleföretag kommer in på marknaden el-
ler det sker andra motsvarande förändringar i 
marknadsförhållandena.

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras 
på ansökan av tillståndshavaren. Om inneha-
varen av ett radiotillstånd för tillhandahål-
lande av elektroniska kommunikationstjäns-
ter ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, 
ska Transport- och kommunikationsverket
innan det avgör ärendet underrätta tillstånds-
havaren om hur översynen kan inverka på 
tillståndet och samtidigt ge denne en rimlig 
tid för att återkalla ansökan.

Om det inte uttryckligen i koncessionen har 
fastställts vilken teknik som ska användas vid 
tillhandahållande av elektroniska kommuni-
kationstjänster, ska koncessionshavaren in-
nan verksamheten inleds informera Trans-
port- och kommunikationsverket om vilken 
teknik som används. En koncessionshavare 
som ändrar tekniken ska före ändringen in-
formera Transport- och kommunikationsver-
ket om saken.

48 §

Överföring och uthyrning av radiotillstånd

Ett radiotillstånd får överföras om det inte 
förutsätter nät- eller programkoncession. Ett 
radiotillstånd kan emellertid innehålla förbud 
mot överföring av tillståndet, om använd-

48 §

Överföring och uthyrning av radiotillstånd

Ett radiotillstånd får överföras om det inte 
förutsätter nät- eller programkoncession. Ett 
radiotillstånd kan emellertid innehålla förbud 
mot överföring av tillståndet, om använd-
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ningen av radiosändaren förutsätter ett behö-
righetsbevis som avses i 265 § eller om över-
föring av radiotillståndet kan få betydande 
konsekvenser för den allmänna utvecklingen 
av kommunikationsmarknaden.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om överföringen. Kommunikat-
ionsverket kan inom en månad från att ha fått 
underrättelsen i fråga avvisa överföringen av 
radiotillståndet, om det är uppenbart att de 
förutsättningar för beviljande av radiotillstånd 
som avses i 40 § 5 mom. eller 41 § 1 mom. 
inte är uppfyllda eller om ansökan om radio-
tillstånd avslås med stöd av 41 § 2 eller 3 
mom.

Som överföring av ett radiotillstånd betrak-
tas inte att det överlåts till en aktör till vilken 
tillståndshavaren hyr ut eller annars ger sin 
radiosändare för temporär användning. Till-
ståndshavaren svarar också då för att radio-
sändaren används i enlighet med tillstånds-
villkoren.

Om tillståndshavaren på det sätt som avses i 
aktiebolagslagen (624/2006) fusioneras med 
ett annat aktiebolag övergår radiotillståndet 
till det övertagande bolaget. Om tillståndsha-
varens hela affärsverksamhet som radiotill-
ståndet hänför sig till överlåts, övergår radio-
tillståndet till mottagaren av överlåtelsen. Om 
tillståndshavaren försätts i konkurs och kon-
kursboets förvaltning utan dröjsmål meddelar 
Kommunikationsverket att konkursboet forts-
ätter med tillståndshavarens näringsverksam-
het, övergår radiotillståndet till konkursboet.

ningen av radiosändaren förutsätter ett behö-
righetsbevis som avses i 265 § eller om över-
föring av radiotillståndet kan få betydande 
konsekvenser för den allmänna utvecklingen 
av kommunikationsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål underrättas om överföringen. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
inom en månad från att ha fått underrättelsen 
i fråga avvisa överföringen av radiotillstån-
det, om det är uppenbart att de förutsättning-
ar för beviljande av radiotillstånd som avses i 
40 § 5 mom. eller 41 § 1 mom. inte är upp-
fyllda eller om ansökan om radiotillstånd av-
slås med stöd av 41 § 2 eller 3 mom.

Som överföring av ett radiotillstånd betrak-
tas inte att det överlåts till en aktör till vilken 
tillståndshavaren hyr ut eller annars ger sin 
radiosändare för temporär användning. Till-
ståndshavaren svarar också då för att radio-
sändaren används i enlighet med tillstånds-
villkoren.

Om tillståndshavaren på det sätt som avses 
i aktiebolagslagen (624/2006) fusioneras med 
ett annat aktiebolag övergår radiotillståndet 
till det övertagande bolaget. Om tillståndsha-
varens hela affärsverksamhet som radiotill-
ståndet hänför sig till överlåts, övergår radio-
tillståndet till mottagaren av överlåtelsen. 
Om tillståndshavaren försätts i konkurs och 
konkursboets förvaltning utan dröjsmål med-
delar Transport- och kommunikationsverket
att konkursboet fortsätter med tillståndshava-
rens näringsverksamhet, övergår radiotill-
ståndet till konkursboet.

49 §

Återkallande av radiotillstånd och frekvens-
reservering

Kommunikationsverket kan helt eller delvis 
återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensre-
serveringar, om

49 §

Återkallande av radiotillstånd och frekvens-
reservering

Transport- och kommunikationsverket kan 
helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller 
radiofrekvensreserveringar, om
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1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 
330—332 § på ett för störningsfri radiokom-
munikation väsentligt sätt gör sig skyldig till 
allvarliga eller upprepade överträdelser av 
denna lag eller av bestämmelser som utfär-
dats eller föreskrifter eller tillståndsvillkor 
som meddelats med stöd av den, eller gör sig 
skyldig till ett väsentligt brott mot den betal-
ningsskyldighet som gäller radiotillståndet el-
ler radiofrekvensreserveringen,

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av 
oaktsamhet med radiosändaren sänder ett så-
dant falskt alarm som avses i 34 kap. 10 § i 
strafflagen (39/1889) eller på något annat sätt 
stör eller försvårar radiokommunikation i sä-
kerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radio-
frekvenser som anvisats i tillståndet eller inte 
börjar använda dem inom den rimliga tidsfrist 
som Kommunikationsverket uppställt,

4) en radiosändare på grund av sina tek-
niska egenskaper använder radiofrekvenser 
på ett oändamålsenligt sätt,

5) förutsättningarna enligt 96 § 6 mom. för 
användning för sekundära ändamål inte är 
uppfyllda,

6) en programkoncession som beviljats för 
televisions- och radioverksamhet upphör att 
gälla,

7) en nätkoncession enligt 6 § upphör att 
gälla, eller

8) återkallande förutsätts i internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land.

Sådana beslut om tidsfrister som avses i 1 
mom. 3 punkten får inte överklagas genom 
separata besvär.

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 
330—332 § på ett för störningsfri radio-
kommunikation väsentligt sätt gör sig skyl-
dig till allvarliga eller upprepade överträdel-
ser av denna lag eller av bestämmelser som 
utfärdats eller föreskrifter eller tillståndsvill-
kor som meddelats med stöd av den, eller gör 
sig skyldig till ett väsentligt brott mot den be-
talningsskyldighet som gäller radiotillståndet 
eller radiofrekvensreserveringen,

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av 
oaktsamhet med radiosändaren sänder ett så-
dant falskt alarm som avses i 34 kap. 10 § i 
strafflagen (39/1889) eller på något annat sätt 
stör eller försvårar radiokommunikation i sä-
kerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radio-
frekvenser som anvisats i tillståndet eller inte 
börjar använda dem inom den rimliga tids-
frist som Transport- och kommunikations-
verket uppställt,

4) en radiosändare på grund av sina tek-
niska egenskaper använder radiofrekvenser 
på ett oändamålsenligt sätt,

5) förutsättningarna enligt 96 § 6 mom. för 
användning för sekundära ändamål inte är 
uppfyllda,

6) en programkoncession som beviljats för 
televisions- och radioverksamhet upphör att 
gälla,

7) en nätkoncession enligt 6 § upphör att 
gälla, eller

8) återkallande förutsätts i internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land.

Sådana beslut om tidsfrister som avses i 1 
mom. 3 punkten får inte överklagas genom 
separata besvär.

50 §

Beslut om störningsskydd

Kommunikationsverket kan på ansökan av 
den som använder radiofrekvenser besluta om 
åtgärder för att skydda en fast radiomottag-
ningsstation mot störningar, om beslutet kan 
fattas utan att andra som använder radiofre-

50 §

Beslut om störningsskydd

Transport- och kommunikationsverket kan 
på ansökan av den som använder radiofre-
kvenser besluta om åtgärder för att skydda en 
fast radiomottagningsstation mot störningar, 
om beslutet kan fattas utan att andra som an-
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kvenserna orsakas oskälig ekonomisk eller 
annan skada i förhållande till den nytta som 
uppnås genom skyddet.

I beslutet, som gäller högst tio år åt gången, 
kan det uppställas villkor som gäller den 
skyddade stationens konstruktion, läge och 
användning. Beslutet kan återkallas eller be-
slutsvillkoren ändras, om de omständigheter 
som rådde när beslutet fattades väsentligt har 
förändrats.

vänder radiofrekvenserna orsakas oskälig 
ekonomisk eller annan skada i förhållande till 
den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som gäller högst tio år åt gången, 
kan det uppställas villkor som gäller den 
skyddade stationens konstruktion, läge och 
användning. Beslutet kan återkallas eller be-
slutsvillkoren ändras, om de omständigheter 
som rådde när beslutet fattades väsentligt har 
förändrats.

51 §

Marknadsdefinition

Kommunikationsverket ska regelbundet de-
finiera de relevanta kommunikationsmark-
nader som ska omfattas av marknadsana-
lyserna enligt 52 §.

51 §

Marknadsdefinition

Transport- och kommunikationsverket ska 
regelbundet definiera de relevanta kommuni-
kationsmarknader som ska omfattas av 
marknadsanalyserna enligt 52 §.

52 §

Marknadsanalys och beslut om betydande 
marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska i syfte att klar-
lägga konkurrensläget regelbundet göra en 
marknadsanalys av grossist- och detaljist-
marknader som definierats som relevanta. 
Marknadsanalysen ska göras senast inom två 
år efter det att kommissionen utfärdat en 
marknadsrekommendation, om det är fråga 
om marknader som inte definierats tidigare, 
och med högst tre års mellanrum när det är 
fråga om marknader som definierats tidigare. 
Tidsfristen på tre år kan förlängas med högst 
tre år, om Kommunikationsverket begär det av 
kommissionen och kommissionen inte för-
bjuder detta inom en månad från det att begä-
ran lämnades.

När det är fråga om gränsöverskridande 
marknader ska Kommunikationsverket utar-
beta marknadsanalysen i samarbete med re-
gleringsmyndigheten i den berörda medlems-
staten inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, nedan EES-stat.

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut bestämma att ett företag är ett företag 
med betydande marknadsinflytande, om före-
taget utifrån en marknadsanalys konstateras 
ensamt eller tillsammans med andra ha ett så-
dant ekonomiskt inflytande på en viss mark-

52 §

Marknadsanalys och beslut om betydande 
marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket ska i 
syfte att klarlägga konkurrensläget regelbun-
det göra en marknadsanalys av grossist- och 
detaljistmarknader som definierats som rele-
vanta. Marknadsanalysen ska göras senast 
inom två år efter det att kommissionen utfär-
dat en marknadsrekommendation, om det är 
fråga om marknader som inte definierats ti-
digare, och med högst tre års mellanrum när 
det är fråga om marknader som definierats ti-
digare. Tidsfristen på tre år kan förlängas 
med högst tre år, om Transport- och kommu-
nikationsverket begär det av kommissionen
och kommissionen inte förbjuder detta inom 
en månad från det att begäran lämnades.

När det är fråga om gränsöverskridande 
marknader ska Transport- och kommunikat-
ionsverket utarbeta marknadsanalysen i sam-
arbete med regleringsmyndigheten i den be-
rörda medlemsstaten inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.

Transport- och kommunikationsverket ska 
genom sitt beslut bestämma att ett företag är 
ett företag med betydande marknadsinfly-
tande, om företaget utifrån en marknadsana-
lys konstateras ensamt eller tillsammans med 
andra ha ett sådant ekonomiskt inflytande på 
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nad att det i betydande utsträckning kan verka 
oberoende av konkurrenter, konsumenter eller 
andra användare. Ett företag som har bety-
dande inflytande på en viss marknad kan an-
ses ha samma ställning även på en närlig-
gande marknad, om företaget kan utvidga sitt 
marknadsinflytande från den först nämnda 
marknaden till den närliggande marknaden 
och på så sätt stärka sitt inflytande även på 
denna marknad.

Kommunikationsverket ska ändra ett beslut
om betydande marknadsinflytande, om det ut-
ifrån en marknadsanalys konstateras ha skett 
betydande förändringar i konkurrensläget på 
marknaden. Kommunikationsverket ska be-
sluta att upphäva ett företags ställning som ett 
företag med betydande inflytande på en viss 
marknad, om det utifrån en marknadsanalys 
konstateras att företaget inte längre har ett så-
dant betydande marknadsinflytande som av-
ses i 3 mom.

en viss marknad att det i betydande utsträck-
ning kan verka oberoende av konkurrenter, 
konsumenter eller andra användare. Ett före-
tag som har betydande inflytande på en viss 
marknad kan anses ha samma ställning även 
på en närliggande marknad, om företaget kan 
utvidga sitt marknadsinflytande från den först 
nämnda marknaden till den närliggande 
marknaden och på så sätt stärka sitt infly-
tande även på denna marknad.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ändra ett beslut om betydande marknadsin-
flytande, om det utifrån en marknadsanalys 
konstateras ha skett betydande förändringar i 
konkurrensläget på marknaden. Transport-
och kommunikationsverket ska besluta att 
upphäva ett företags ställning som ett företag 
med betydande inflytande på en viss mark-
nad, om det utifrån en marknadsanalys kon-
stateras att företaget inte längre har ett sådant 
betydande marknadsinflytande som avses i 3 
mom.

53 §

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på grossistmarknaden

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut ålägga företag med betydande marknads-
inflytande de skyldigheter som avses i 56, 61 
och 65 § samt i 10 kap., om de behövs för att 
undanröja konkurrenshinder eller främja kon-
kurrensen på den relevanta marknaden i 
fråga.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska stå 
i rätt proportion till det mål som eftersträvas 
och när de åläggs ska i synnerhet följande be-
aktas:

1) nyttjanderättens tekniska och ekono-
miska ändamålsenlighet med hänsyn till 
marknadens utvecklingsgrad och nyttjande-
rättens art,

2) nyttjanderättens genomförbarhet med 
hänsyn till den tillgängliga kapaciteten,

3) krav som hänför sig till dataskydd och 
informationssäkerhet,

4) investeringar som gjorts och risker som 
tagits av företag med betydande marknadsin-
flytande,

53 §

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på grossistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska 
genom sitt beslut ålägga företag med bety-
dande marknadsinflytande de skyldigheter 
som avses i 56, 61 och 65 § samt i 10 kap., 
om de behövs för att undanröja konkurrens-
hinder eller främja konkurrensen på den rele-
vanta marknaden i fråga.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska stå 
i rätt proportion till det mål som eftersträvas 
och när de åläggs ska i synnerhet följande 
beaktas:

1) nyttjanderättens tekniska och ekono-
miska ändamålsenlighet med hänsyn till 
marknadens utvecklingsgrad och nyttjande-
rättens art,

2) nyttjanderättens genomförbarhet med 
hänsyn till den tillgängliga kapaciteten,

3) krav som hänför sig till dataskydd och 
informationssäkerhet,

4) investeringar som gjorts och risker som 
tagits av företag med betydande marknadsin-
flytande,

5) behovet att trygga konkurrensen på sikt,
6) relevanta immateriella rättigheter,
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5) behovet att trygga konkurrensen på sikt,
6) relevanta immateriella rättigheter,
7) tillhandahållande av europeiska tjänster.
I sitt beslut om betydande marknadsinfly-

tande ska Kommunikationsverket bedöma vil-
ken inverkan de skyldigheter som åläggs fö-
retag har på marknaden.

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom. om det sker betydande 
ändringar i de omständigheter som avses i 1 
eller 2 mom. eller i konkurrensläget på mark-
naden.

7) tillhandahållande av europeiska tjänster.
I sitt beslut om betydande marknadsinfly-

tande ska Transport- och kommunikations-
verket bedöma vilken inverkan de skyldig-
heter som åläggs företag har på marknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker 
betydande ändringar i de omständigheter som 
avses i 1 eller 2 mom. eller i konkurrensläget 
på marknaden.

54 §

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på detaljistmarknaden

Kommunikationsverket ska vid behov 
ålägga företag med betydande inflytande på 
detaljistmarknaden sådana tilläggsskyldighet-
er som avses i 2 mom. och är nödvändiga för 
att trygga en effektiv konkurrens, om Kom-
munikationsverket utifrån en marknadsanalys 
av detaljistmarknaden konstaterar att det inte 
förekommer någon konkurrens på den defini-
erade detaljistmarknaden och att de skyldig-
heter som ålagts ett företag med betydande 
marknadsinflytande som är verksamt på gros-
sistmarknaden inte tillräckligt främjar kon-
kurrensen på detaljistmarknaden.

Kommunikationsverket kan i det syfte som 
avses i 1 mom. bestämma att ett företag med 
betydande marknadsinflytande som är verk-
samt på detaljistmarknaden inte får

1) ta ut oskäliga priser,
2) hindra tillträde till marknaden eller be-

gränsa konkurrensen genom en omotiverat 
låg prissättning,

3) gynna vissa användare på ett osakligt 
sätt,

4) binda en viss produkt eller tjänst till 
andra produkter eller tjänster.

En tilläggsskyldighet ska stå i rätt proport-
ion till det mål som eftersträvas genom den.

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom., om det sker betydande 
förändringar i konkurrensläget på marknaden.

54 §

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på detaljistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska 
enligt behov ålägga företag med betydande 
inflytande på detaljistmarknaden sådana till-
äggsskyldigheter som avses i 2 mom. och är 
nödvändiga för att trygga en effektiv konkur-
rens, om Transport- och kommunikationsver-
ket utifrån en marknadsanalys av detaljist-
marknaden konstaterar att det inte förekom-
mer någon konkurrens på den definierade de-
taljistmarknaden och att de skyldigheter som 
ålagts ett företag med betydande marknadsin-
flytande som är verksamt på grossistmark-
naden inte tillräckligt främjar konkurrensen 
på detaljistmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket kan i 
det syfte som avses i 1 mom. bestämma att 
ett företag med betydande marknadsinfly-
tande som är verksamt på detaljistmarknaden 
inte får

1) ta ut oskäliga priser,
2) hindra tillträde till marknaden eller be-

gränsa konkurrensen genom en omotiverat 
låg prissättning,

3) gynna vissa användare på ett osakligt 
sätt,

4) binda en viss produkt eller tjänst till 
andra produkter eller tjänster.

En tilläggsskyldighet ska stå i rätt proport-
ion till det mål som eftersträvas genom den.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ändra beslut som avses i 1 mom., om det sker 
betydande förändringar i konkurrensläget på 
marknaden.
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55 §

Skyldigheter som åläggs på andra grunder än 
på grund av betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket kan genom sitt be-
slut, under de förutsättningar som föreskrivs 
nedan i denna lag, också på någon annan 
grund än betydande marknadsinflytande 
ålägga teleföretag och företag som avses i 57 
§ 2 mom. skyldigheter som gäller överlåtelse 
av nyttjanderätt enligt 57 § eller samman-
koppling enligt 62 § samt därtill förenade 
skyldigheter enligt 67—69, 72 och 74 §.

Skyldigheterna ska vara opartiska, öppna 
för insyn, proportionella och icke-
diskriminerande.

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom. om det sker betydande 
förändringar i de omständigheter som utgör 
förutsättningar för skyldigheten i fråga.

55 §

Skyldigheter som åläggs på andra grunder 
än på grund av betydande marknadsinfly-

tande

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom sitt beslut, under de förutsättningar 
som föreskrivs nedan i denna lag, också på 
någon annan grund än betydande marknads-
inflytande ålägga teleföretag och företag som 
avses i 57 § 2 mom. skyldigheter som gäller 
överlåtelse av nyttjanderätt enligt 57 § eller 
sammankoppling enligt 62 § samt därtill för-
enade skyldigheter enligt 67—69, 72 och 74 
§.

Skyldigheterna ska vara opartiska, öppna 
för insyn, proportionella och icke-
diskriminerande.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker 
betydande förändringar i de omständigheter 
som utgör förutsättningar för skyldigheten i 
fråga.

56 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga företag med betydande 
marknadsinflytande skyldighet att överlåta 
rimlig nyttjanderätt till kommunikationsnät, 
eller till tillhörande tjänster eller tillhörande 
faciliteter som har samband med kommuni-
kationsnät eller kommunikationstjänster. Så-
dan nyttjanderätt kan innebära skyldighet att

1) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnät eller till delar av nätet,

2) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnäts kapacitet,

3) tillhandahålla samlokalisering och andra 
sätt att gemensamt utnyttja tillhörande facili-
teter, inklusive överlåtelse av nyttjanderätt till 
kabelkanaler, utrustningsutrymmen och radi-
omaster,

4) överlåta nyttjanderätt till sådana tillhö-
rande tjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller som stödjer tjänster via 

56 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 § ålägga företag 
med betydande marknadsinflytande skyldig-
het att överlåta rimlig nyttjanderätt till kom-
munikationsnät, eller till tillhörande tjänster 
eller tillhörande faciliteter som har samband 
med kommunikationsnät eller kommunikat-
ionstjänster. Sådan nyttjanderätt kan innebära 
skyldighet att

1) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnät eller till delar av nätet,

2) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnäts kapacitet,

3) tillhandahålla samlokalisering och andra 
sätt att gemensamt utnyttja tillhörande facili-
teter, inklusive överlåtelse av nyttjanderätt 
till kabelkanaler, utrustningsutrymmen och 
radiomaster,

4) överlåta nyttjanderätt till sådana tillhö-
rande tjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller som stödjer tjänster via 
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nätet eller tjänsten i fråga,
5) erbjuda faciliteter för roaming på mobil-

nät och andra tjänster som krävs för att säker-
ställa samverkan mellan tjänster ända fram 
till slutanvändarna,

6) möjliggöra utnyttjande av telefonitjänster 
som tillhandahålls av ett annat teleföretag, 
både med en kod för val av leverantör av tele-
fonitjänster för enstaka samtal och med ut-
nyttjande av sådant förval som vid behov kan 
förbigås genom att slå en kod för val av leve-
rantör av telefonitjänster,

7) överlåta annan sådan nyttjanderätt som 
avses i 1 mom. och kan jämställas med ovan-
nämnda nyttjanderätter samt kan anses vara 
rimlig.

Kommunikationsverket får förena de skyl-
digheter att överlåta nyttjanderätt som avses i 
1 mom. med villkor som gäller tidsfrister.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte, om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att dataskyddet eller den nation-
ella säkerheten äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för 
företaget.

nätet eller tjänsten i fråga,
5) erbjuda faciliteter för roaming på mobil-

nät och andra tjänster som krävs för att sä-
kerställa samverkan mellan tjänster ända 
fram till slutanvändarna,

6) möjliggöra utnyttjande av telefonitjäns-
ter som tillhandahålls av ett annat teleföretag, 
både med en kod för val av leverantör av te-
lefonitjänster för enstaka samtal och med ut-
nyttjande av sådant förval som vid behov kan 
förbigås genom att slå en kod för val av leve-
rantör av telefonitjänster,

7) överlåta annan sådan nyttjanderätt som 
avses i 1 mom. och kan jämställas med ovan-
nämnda nyttjanderätter samt kan anses vara 
rimlig.

Transport- och kommunikationsverket får 
förena de skyldigheter att överlåta nyttjande-
rätt som avses i 1 mom. med villkor som gäl-
ler tidsfrister.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte, om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att dataskyddet eller den nation-
ella säkerheten äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt 
för företaget.

57 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av annat än betydande marknadsin-

flytande

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 § på basis av någon annan om-
ständighet än betydande marknadsinflytande 
ålägga ett teleföretag skyldighet att överlåta 
en nyttjanderätt

1) som avser ett accessnät eller ett del-
accessnät, förmedlingskapacitet eller överfö-
ringskapacitet i ett accessnät för delat tillträde 
samt ett mindre utrustningsutrymme till ett 
annat teleföretag, om teleföretaget admini-
strerar användarnas förbindelser till kommu-
nikationsnätet och det är nödvändigt att införa 
skyldigheten för att användarnas intressen ska 
kunna säkerställas,

2) till en elektronisk programguide för digi-
tal television eller radio, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att uppgifter om digi-
tala televisions- och radiosändningar som om-
fattas av distributionsskyldighet enligt 227 § 

57 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av annat än betydande marknadsin-

flytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 55 § på basis av nå-
gon annan omständighet än betydande mark-
nadsinflytande ålägga ett teleföretag skyldig-
het att överlåta en nyttjanderätt

1) som avser ett accessnät eller ett del-
accessnät, förmedlingskapacitet eller överfö-
ringskapacitet i ett accessnät för delat till-
träde samt ett mindre utrustningsutrymme till 
ett annat teleföretag, om teleföretaget admi-
nistrerar användarnas förbindelser till kom-
munikationsnätet och det är nödvändigt att 
införa skyldigheten för att användarnas in-
tressen ska kunna säkerställas,

2) till en elektronisk programguide för digi-
tal television eller radio, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att uppgifter om digi-
tala televisions- och radiosändningar som 
omfattas av distributionsskyldighet enligt 
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görs tillgängliga för allmänheten i en elektro-
nisk programguide,

3) till programmeringsgränssnittet i ett tele-
visions- eller radiosystem, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att digitala televisions-
och radiosändningar som omfattas av distri-
butionsskyldighet enligt 227 § kan fogas till 
det programmeringsgränssnitt som används,

4) till kabelkanaler och antennplatser för 
radiomaster samt till utrustningsutrymmen i 
samband med det, om det av orsaker som hör 
samman med miljöskydd, naturvård eller 
markanvändningsplanering eller av någon 
annan jämförbar orsak inte är ändamålsenligt 
att bygga en parallell kabelkanal eller radio-
mast.

Kommunikationsverket kan ålägga även 
andra företag än ett teleföretag skyldighet att 
hyra ut antennplatser och utrustningsutrym-
men som avses i 1 mom. 4 punkten på de 
grunder som avses i den nämnda punkten, om 
företaget hyr ut antennplatserna och utrust-
ningsutrymmena till något teleföretag.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att den nationella säkerheten el-
ler dataskyddet äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för 
företaget.

227 § görs tillgängliga för allmänheten i en 
elektronisk programguide,

3) till programmeringsgränssnittet i ett te-
levisions- eller radiosystem, om det är nöd-
vändigt för att säkerställa att digitala televis-
ions- och radiosändningar som omfattas av 
distributionsskyldighet enligt 227 § kan fogas 
till det programmeringsgränssnitt som an-
vänds,

4) till kabelkanaler och antennplatser för 
radiomaster samt till utrustningsutrymmen i 
samband med det, om det av orsaker som hör 
samman med miljöskydd, naturvård eller 
markanvändningsplanering eller av någon 
annan jämförbar orsak inte är ändamålsenligt 
att bygga en parallell kabelkanal eller radio-
mast.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga även andra företag än ett teleföretag 
skyldighet att hyra ut antennplatser och ut-
rustningsutrymmen som avses i 1 mom. 4 
punkten på de grunder som avses i den 
nämnda punkten, om företaget hyr ut antenn-
platserna och utrustningsutrymmena till nå-
got teleföretag.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att den nationella säkerheten el-
ler dataskyddet äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt 
för företaget.

58 §

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande

Kommunikationsverket kan ålägga ett nätfö-
retag att tillåta andra teleföretag att gemen-
samt utnyttja eller samlokalisera egendom, 
om nätföretaget

1) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
telekablar eller radiomaster, tillhörande ut-
rustning, kablar, smärre konstruktioner eller 
stolpar på ett område som ägs eller innehas av 
någon annan,

2) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
en basstation för mobiltelefoni, en därtill an-
sluten anordning eller kabel i en byggnad som 
ägs eller innehas av någon annan, eller

3) på det sätt som avses i 236 § har försett 
byggnader eller konstruktioner med behövlig 
utrustning.

58 §

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga ett nätföretag att tillåta andra teleföre-
tag att gemensamt utnyttja eller samlokali-
sera egendom, om nätföretaget

1) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
telekablar eller radiomaster, tillhörande ut-
rustning, kablar, smärre konstruktioner eller 
stolpar på ett område som ägs eller innehas 
av någon annan,

2) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
en basstation för mobiltelefoni, en därtill an-
sluten anordning eller kabel i en byggnad 
som ägs eller innehas av någon annan, eller

3) på det sätt som avses i 236 § har försett 
byggnader eller konstruktioner med behövlig 
utrustning.
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Kommunikationsverket kan ålägga en skyl-
dighet enligt 1 mom. om byggandet eller pla-
ceringen inte annars kan ordnas på ett till-
fredsställande sätt och till rimlig kostnad. En 
förutsättning är dessutom att skyldigheten 
inte oskäligt hindrar eller begränsar nätföre-
tagets egen användning.

Om parterna inte kommer överens om kost-
naderna för det gemensamma utnyttjandet el-
ler samlokaliseringen kan Kommunikations-
verket bestämma hur kostnaderna ska förde-
las.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga en skyldighet enligt 1 mom. om byg-
gandet eller placeringen inte annars kan ord-
nas på ett tillfredsställande sätt och till rimlig 
kostnad. En förutsättning är dessutom att 
skyldigheten inte oskäligt hindrar eller be-
gränsar nätföretagets egen användning.

Om parterna inte kommer överens om 
kostnaderna för det gemensamma utnyttjan-
det eller samlokaliseringen kan Transport-
och kommunikationsverket bestämma hur 
kostnaderna ska fördelas.

61 §

Samtrafikskyldighet på grund av betydande 
marknadsinflytande

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande att sammankoppla 
ett kommunikationsnät med ett annat teleföre-
tags kommunikationsnät (samtrafikskyldig-
het). Företaget ska då förhandla om samtrafi-
ken med det andra nätföretaget på villkor som 
inte står i strid med de skyldigheter som 
ålagts företaget genom beslutet i fråga.

Utöver den samtrafikskyldighet som avses i 
1 mom. kan Kommunikationsverket ålägga te-
leföretag skyldighet att i nödvändig omfatt-
ning göra tjänster interoperabla med andra te-
leföretags tjänster.

Teleföretag som Kommunikationsverket har 
ålagt att bedriva samtrafik ska iaktta 63 och 
64 §, om en överenskommelse om samtrafik-
skyldighetens innehåll inte annars kan nås.

61 §

Samtrafikskyldighet på grund av betydande 
marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande att 
sammankoppla ett kommunikationsnät med 
ett annat teleföretags kommunikationsnät 
(samtrafikskyldighet). Företaget ska då för-
handla om samtrafiken med det andra nätfö-
retaget på villkor som inte står i strid med de
skyldigheter som ålagts företaget genom be-
slutet i fråga.

Utöver den samtrafikskyldighet som avses i 
1 mom. kan Transport- och kommunikations-
verket ålägga teleföretag skyldighet att i nöd-
vändig omfattning göra tjänster interoperabla 
med andra teleföretags tjänster.

Teleföretag som Transport- och kommuni-
kationsverket har ålagt att bedriva samtrafik 
ska iaktta 63 och 64 §, om en överenskom-
melse om samtrafikskyldighetens innehåll 
inte annars kan nås.

62 §

Samtrafikskyldighet på andra grunder

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 §

1) ålägga teleföretag samtrafikskyldighet 
enligt 61 § om teleföretaget administrerar an-
vändarnas förbindelser till ett kommunikat-
ionsnät och det är nödvändigt att införa skyl-
digheten för att det ska kunna säkerställas att 
en sammankoppling av kommunikationsnäten 
är möjlig, och

62 §

Samtrafikskyldighet på andra grunder

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 55 §

1) ålägga teleföretag samtrafikskyldighet 
enligt 61 § om teleföretaget administrerar 
användarnas förbindelser till ett kommuni-
kationsnät och det är nödvändigt att införa 
skyldigheten för att det ska kunna säkerstäl-
las att en sammankoppling av kommunikat-
ionsnäten är möjlig, och
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2) utöver samtrafikskyldighet som avses i 1 
punkten ålägga teleföretag skyldighet att i 
nödvändig utsträckning tillhandahålla tjänster 
som är interoperabla med andra teleföretags 
tjänster.

2) utöver samtrafikskyldighet som avses i 1 
punkten ålägga teleföretag skyldighet att i 
nödvändig utsträckning tillhandahålla tjänster 
som är interoperabla med andra teleföretags 
tjänster.

65 §

Ersättning för användning av telefonnät

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta sådana ersätt-
ningar för användning av telefonnätet som 
hos ett annat teleföretag tas ut för använd-
ning av nätet till att upprätta en talförbin-
delse, när förbindelsen upprättas från telefö-
retagets nät till det andra teleföretagets nät 
(samtalsoriginering) och förbindelsen upp-
rättas

1) till ett avgiftsfritt nummer, eller
2) till ett servicenummer eller till ett riks-

omfattande abonnentnummer.
Kommunikationsverket kan genom ett be-

slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldighet att se-
parat prissätta också annan samtalsorigine-
ring än sådan som avses i 1 mom.

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta ersättning 
som tas ut hos ett annat teleföretag för an-
vändning av nätet till att upprätta en talför-
bindelse, när förbindelsen upprättas från det 
andra teleföretagets nät till teleföretagets nät 
(samtalsterminering).

65 §

Ersättning för användning av telefonnät

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta sådana ersätt-
ningar för användning av telefonnätet som 
hos ett annat teleföretag tas ut för använd-
ning av nätet till att upprätta en talförbin-
delse, när förbindelsen upprättas från telefö-
retagets nät till det andra teleföretagets nät 
(samtalsoriginering) och förbindelsen upp-
rättas

1) till ett avgiftsfritt nummer, eller
2) till ett servicenummer eller till ett riks-

omfattande abonnentnummer.
Transport- och kommunikationsverket kan 

genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande 
skyldighet att separat prissätta också annan 
samtalsoriginering än sådan som avses i 1 
mom.

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta ersättning 
som tas ut hos ett annat teleföretag för an-
vändning av nätet till att upprätta en talför-
bindelse, när förbindelsen upprättas från det 
andra teleföretagets nät till teleföretagets nät 
(samtalsterminering).

67 §

Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av 
nyttjanderätt

Kommunikationsverket kan genom beslut 
om skyldighet att överlåta nyttjanderätt och 
om samtrafik ålägga teleföretag samt företag 
som avses i 57 § 2 mom. sådana tekniska 
skyldigheter och ställa sådana villkor för 
nyttjande av överlåtelseskyldigheten som är 
nödvändiga för det tekniska fullgörandet av 
skyldigheten att överlåta nyttjanderätten.

67 §

Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av 
nyttjanderätt

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom beslut om skyldighet att överlåta 
nyttjanderätt och om samtrafik ålägga tele-
företag samt företag som avses i 57 § 2 
mom. sådana tekniska skyldigheter och 
ställa sådana villkor för nyttjande av överlå-
telseskyldigheten som är nödvändiga för det 
tekniska fullgörandet av skyldigheten att 
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överlåta nyttjanderätten.

68 §

Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga teleföretag 
samt företag som avses i 57 § 2 mom. icke-
diskrimineringsskyldighet när det gäller 
överlåtelse av nyttjanderätt eller för samtra-
fik.

Med icke-diskrimineringsskyldighet avses 
skyldighet att iaktta prissättning (icke-
diskriminerande prissättning) eller villkor 
(icke-diskriminerande villkor) som på ett 
jämbördigt sätt berör teleföretag som är i 
samma situation. Om ett teleföretag eller ett 
företag som avses i 57 § 2 mom. använder 
en viss tjänst självt eller levererar den till sitt 
dotterbolag eller till någon annan sådan ak-
tör, ska det till konkurrerande teleföretag 
tillhandahålla motsvarande tjänst på motsva-
rande villkor och av motsvarande beskaf-
fenhet.

68 §

Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga 
teleföretag samt företag som avses i 57 § 2 
mom. icke-diskrimineringsskyldighet när 
det gäller överlåtelse av nyttjanderätt eller 
för samtrafik.

Med icke-diskrimineringsskyldighet avses 
skyldighet att iaktta prissättning (icke-
diskriminerande prissättning) eller villkor 
(icke-diskriminerande villkor) som på ett 
jämbördigt sätt berör teleföretag som är i 
samma situation. Om ett teleföretag eller ett 
företag som avses i 57 § 2 mom. använder 
en viss tjänst självt eller levererar den till sitt 
dotterbolag eller till någon annan sådan ak-
tör, ska det till konkurrerande teleföretag 
tillhandahålla motsvarande tjänst på motsva-
rande villkor och av motsvarande beskaf-
fenhet.

69 §

Skyldighet att lämna insyn

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga teleföretag 
samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyl-
dighet att lämna insyn, vilket innebär att te-
leföretaget ska offentliggöra information 
som är relevant för överlåtelse av nyttjande-
rätt eller för samtrafik, såsom leveransvill-
kor, tekniska specifikationer, prislistor samt 
ingångna avtal, till den del som de inte in-
nehåller affärshemligheter eller konfidentiell 
information.

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. i enlighet med 68 § har 
ålagts icke-diskrimineringsskyldighet kan 
företaget åläggas skyldighet att offentliggöra 
ett referenserbjudande om nyttjanderätt eller 
samtrafik. Referenserbjudandet ska vara så 
specificerat att de som ber om nyttjanderätt 
inte blir tvungna att betala för produkter 
som inte är nödvändiga med tanke på den 
tjänst som tillhandahålls.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 

69 §

Skyldighet att lämna insyn

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga 
teleföretag samt företag som avses i 57 § 2 
mom. skyldighet att lämna insyn, vilket in-
nebär att teleföretaget ska offentliggöra in-
formation som är relevant för överlåtelse av 
nyttjanderätt eller för samtrafik, såsom le-
veransvillkor, tekniska specifikationer, pris-
listor samt ingångna avtal, till den del som 
de inte innehåller affärshemligheter eller 
konfidentiell information.

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. i enlighet med 68 § har 
ålagts icke-diskrimineringsskyldighet kan 
företaget åläggas skyldighet att offentliggöra 
ett referenserbjudande om nyttjanderätt eller 
samtrafik. Referenserbjudandet ska vara så 
specificerat att de som ber om nyttjanderätt 
inte blir tvungna att betala för produkter 
som inte är nödvändiga med tanke på den 
tjänst som tillhandahålls.
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mom. ska Kommunikationsverket ålägga ett 
teleföretag att offentliggöra ett referenser-
bjudande, om företaget har ålagts skyldighet 
att överlåta nyttjanderätt som avser ett 
kommunikationsnät eller en del av det. Ett 
sådant referenserbjudande ska innehålla åt-
minstone uppgifter som är relevanta för 
överlåtelse av nyttjanderätten.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 
mom. ska Transport- och kommunikations-
verket ålägga ett teleföretag att offentliggöra 
ett referenserbjudande, om företaget har 
ålagts skyldighet att överlåta nyttjanderätt 
som avser ett kommunikationsnät eller en 
del av det. Ett sådant referenserbjudande ska 
innehålla åtminstone uppgifter som är rele-
vanta för överlåtelse av nyttjanderätten.

70 §

Skyldighet att särredovisa i bokföringen

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande att i bokföringen 
särredovisa den reglerade verksamheten från 
teleföretagets övriga utbud av tjänster, om 
detta behövs för tillsynen av att icke-
diskrimineringsskyldigheten fullgörs.

Kommunikationsverket ska i sitt beslut 
specificera de produkter och tjänster som 
ska särredovisas, de uppgifter som ska utre-
das genom särredovisningen samt huvud-
dragen i särredovisningen.

Särredovisningskalkylerna ska lämnas till 
Kommunikationsverket. 

70 §

Skyldighet att särredovisa i bokföringen

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande att i 
bokföringen särredovisa den reglerade verk-
samheten från teleföretagets övriga utbud av 
tjänster, om detta behövs för tillsynen av att 
icke-diskrimineringsskyldigheten fullgörs.

Transport- och kommunikationsverket ska 
i sitt beslut specificera de produkter och 
tjänster som ska särredovisas, de uppgifter 
som ska utredas genom särredovisningen 
samt huvuddragen i särredovisningen.

Särredovisningskalkylerna ska lämnas till 
Transport- och kommunikationsverket.

71 §

Skyldigheter vid prissättning av nyttjande-
rätt och samtrafik

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldigheter i 
samband med prissättning av nyttjanderätt 
och samtrafik, om en marknadsanalys enligt 
52 § visar att det inte råder någon effektiv 
konkurrens på marknaden och att företaget 
därför har möjlighet att ta ut överpriser eller 
använda prispress som missgynnar använ-
darna av kommunikationstjänster.

Den skyldighet som avses i 1 mom. kan 
gälla prissättning av en reglerad produkt el-
ler tjänst och fastställande av priset. Kom-
munikationsverket kan ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande skyl-
dighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt el-
ler vid samtrafik tillämpa

71 §

Skyldigheter vid prissättning av nyttjande-
rätt och samtrafik

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande 
skyldigheter i samband med prissättning av 
nyttjanderätt och samtrafik, om en mark-
nadsanalys enligt 52 § visar att det inte råder 
någon effektiv konkurrens på marknaden 
och att företaget därför har möjlighet att ta 
ut överpriser eller använda prispress som 
missgynnar användarna av kommunikat-
ionstjänster.

Den skyldighet som avses i 1 mom. kan 
gälla prissättning av en reglerad produkt el-
ler tjänst och fastställande av priset. Trans-
port- och kommunikationsverket kan ålägga 
ett företag med betydande marknadsinfly-
tande skyldighet att vid överlåtelse av nytt-
janderätt eller vid samtrafik tillämpa
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1) kostnadsorienterad prissättning,
2) prissättning som baseras på avdrag från 

detaljistpriset, eller
3) rättvis och rimlig prissättning.
Med kostnadsorienterad prissättning avses 

en prissättning som är rimlig med beaktande 
av en effektiv aktörs kostnader för produkt-
ion av en reglerad produkt eller tjänst. När 
den kostnadsorienterade prissättningen be-
stäms kan hänsyn tas till den prisnivå som 
råder på motsvarande konkurrensutsatta 
marknader.

När Kommunikationsverket ålägger skyl-
dighet enligt 2 mom. 1 punkten att tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning kan det 
ålägga ett företag med betydande marknads-
inflytande att vid prissättningen av en regle-
rad produkt eller tjänst också tillämpa det 
maximipris som Kommunikationsverket på 
förhand har fastställt. Maximipriset kan fast-
ställas om en prissättning som strider mot 
prissättningsskyldigheten skulle medföra 
allvarlig skada på marknaden och om den i 2 
mom. 1 punkten avsedda skyldigheten inte 
kan anses vara tillräcklig för att undanröja 
konkurrenshinder eller för att främja kon-
kurrensen. Maximipriset kan fastställas för 
högst tre år åt gången.

De prissättningsskyldigheter som avses i 
1—4 mom. ska

1) främja kommunikationsmarknadens ef-
fektivitet och en hållbar konkurrens,

2) skapa nytta för dem som använder 
kommunikationstjänster,

3) vara rimliga i förhållande till de efter-
strävade målen,

4) sporra företaget till framtida investe-
ringar, och

5) tillåta en rimlig avkastning på det kapi-
tal som bundits i den reglerade verksamhet-
en.

1) kostnadsorienterad prissättning,
2) prissättning som baseras på avdrag från 

detaljistpriset, eller
3) rättvis och rimlig prissättning.
Med kostnadsorienterad prissättning avses 

en prissättning som är rimlig med beaktande 
av en effektiv aktörs kostnader för produkt-
ion av en reglerad produkt eller tjänst. När 
den kostnadsorienterade prissättningen be-
stäms kan hänsyn tas till den prisnivå som 
råder på motsvarande konkurrensutsatta 
marknader.

När Transport- och kommunikationsverket
ålägger skyldighet enligt 2 mom. 1 punkten 
att tillämpa kostnadsorienterad prissättning 
kan det ålägga ett företag med betydande 
marknadsinflytande att vid prissättningen av 
en reglerad produkt eller tjänst också till-
lämpa det maximipris som Transport- och 
kommunikationsverket på förhand har fast-
ställt. Maximipriset kan fastställas om en 
prissättning som strider mot prissättnings-
skyldigheten skulle medföra allvarlig skada 
på marknaden och om den i 2 mom. 1 punk-
ten avsedda skyldigheten inte kan anses vara 
tillräcklig för att undanröja konkurrenshin-
der eller för att främja konkurrensen. Maxi-
mipriset kan fastställas för högst tre år åt 
gången.

De prissättningsskyldigheter som avses i 
1—4 mom. ska

1) främja kommunikationsmarknadens ef-
fektivitet och en hållbar konkurrens,

2) skapa nytta för dem som använder 
kommunikationstjänster,

3) vara rimliga i förhållande till de efter-
strävade målen,

4) sporra företaget till framtida investe-
ringar, och

5) tillåta en rimlig avkastning på det kapi-
tal som bundits i den reglerade verksamhet-
en.

72 §

Prissättningsskyldighet som inte är baserad 
på betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 § ålägga teleföretag samt före-
tag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att 
vid överlåtelse av nyttjanderätt eller vid 

72 §

Prissättningsskyldighet som inte är baserad 
på betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 55 § ålägga teleföre-
tag samt företag som avses i 57 § 2 mom. 
skyldighet att vid överlåtelse av nyttjande-
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samtrafik iaktta de prissättningsskyldigheter 
som avses i 71 § 2—5 mom., om det är nöd-
vändigt för att trygga överlåtelsen eller sam-
trafiken.

rätt eller vid samtrafik iaktta de prissätt-
ningsskyldigheter som avses i 71 § 2—5 
mom., om det är nödvändigt för att trygga 
överlåtelsen eller samtrafiken.

73 §

Utredningsskyldighet vid prissättning

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. eller 196 § enligt denna 
lag eller Kommunikationsverkets beslut har 
ålagts skyldighet att tillämpa kostnadsorien-
terad eller icke-diskriminerande prissättning, 
är företaget när Kommunikationsverket be-
handlar prissättningsärendet skyldigt att visa 
att det pris som företaget tar ut för en pro-
dukt eller tjänst är kostnadsorienterat eller 
icke-diskriminerande.

Kommunikationsverket gör inte en retroak-
tiv bedömning av prissättningens överens-
stämmelse med bestämmelserna.

När Kommunikationsverket bedömer om 
prissättningsskyldigheten iakttagits är det 
inte bundet till de principer som företaget 
följt vid kostnadsberäkningen.

När Kommunikationsverket bedömer om 
prissättningsskyldigheten iakttagits kan det i 
enskilda fall besluta om maximibeloppet av 
den ersättning som tas ut.

73 §

Utredningsskyldighet vid prissättning

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. eller 196 § enligt denna 
lag eller Transport- och kommunikations-
verkets beslut har ålagts skyldighet att till-
lämpa kostnadsorienterad eller icke-
diskriminerande prissättning, är företaget 
när Transport- och kommunikationsverket
behandlar prissättningsärendet skyldigt att 
visa att det pris som företaget tar ut för en 
produkt eller tjänst är kostnadsorienterat el-
ler icke-diskriminerande.

Transport- och kommunikationsverket gör 
inte en retroaktiv bedömning av prissätt-
ningens överensstämmelse med bestämmel-
serna.

När Transport- och kommunikationsverket
bedömer om prissättningsskyldigheten iakt-
tagits är det inte bundet till de principer som 
företaget följt vid kostnadsberäkningen.

När Transport- och kommunikationsverket
bedömer om prissättningsskyldigheten iakt-
tagits kan det i enskilda fall besluta om max-
imibeloppet av den ersättning som tas ut.

74 §

Kostnadsberäkningssystem

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga ett teleföretag
eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. 
skyldighet att använda ett kostnadsberäk-
ningssystem, om det behövs för övervakning 
av den prissättningsskyldighet som ålagts 
företaget.

Företaget får självt välja vilket kostnads-
beräkningssystem det använder. Företaget 
ska för Kommunikationsverket göra upp en 
beskrivning av kostnadsberäkningssystemet, 

74 §

Kostnadsberäkningssystem

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga 
ett teleföretag eller ett företag som avses i 
57 § 2 mom. skyldighet att använda ett 
kostnadsberäkningssystem, om det behövs 
för övervakning av den prissättningsskyl-
dighet som ålagts företaget.

Företaget får självt välja vilket kostnads-
beräkningssystem det använder. Företaget 
ska för Transport- och kommunikationsver-
ket göra upp en beskrivning av kostnadsbe-
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varav framgår åtminstone kostnadernas hu-
vudtitlar och de regler enligt vilka kostna-
derna fördelas.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om de uppgifter som ska 
samlas in med hjälp av kostnadsberäknings-
systemet och om beskrivningen av kost-
nadsberäkningssystemet. Föreskrifterna kan 
gälla

1) uppgifter som är nödvändiga för att visa 
sambandet mellan kostnadsberäkningssy-
stemet och prissättningen,

2) innehållet i och utformningen av be-
skrivningen av kostnadsberäkningssystemet,

3) hur beskrivningen av kostnadsberäk-
ningssystemet ska lämnas till Kommunikat-
ionsverket.

räkningssystemet, varav framgår åtminstone 
kostnadernas huvudtitlar och de regler enligt 
vilka kostnaderna fördelas.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som ska samlas in med hjälp av kost-
nadsberäkningssystemet och om beskriv-
ningen av kostnadsberäkningssystemet. Fö-
reskrifterna kan gälla

1) uppgifter som är nödvändiga för att visa 
sambandet mellan kostnadsberäkningssy-
stemet och prissättningen,

2) innehållet i och utformningen av be-
skrivningen av kostnadsberäkningssystemet,

3) hur beskrivningen av kostnadsberäk-
ningssystemet ska lämnas till Transport-
och kommunikationsverket.

75 §

Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet

Företaget ska välja en sådan revisor som 
avses i revisionslagen (1141/2015) för 
granskning av företagets kostnadsberäk-
ningssystem i samband med revisionen av 
företaget. Revisorn ska upprätta en berät-
telse över granskningen. Företaget ska 
lämna berättelsen till Kommunikationsverket
före utgången av augusti månad efter det att 
företagets räkenskapsperiod har gått ut. 

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om vilka uppgifter och vil-
ket material som ska ingå i granskningsbe-
rättelsen. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det företag som 
granskas och om granskningssättet,

2) det material som omfattas av gransk-
ningsskyldigheten,

3) kriterier som visar om företagets verk-
samhet svarar mot de skyldigheter som det 
ålagts,

4) det material som ska bifogas gransk-
ningsberättelsen.

Kommunikationsverket ska årligen offent-
liggöra en berättelse om hur kostnadsberäk-
ningssystemen tillämpas hos företagen.

75 §

Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet

Företaget ska välja en sådan revisor som 
avses i revisionslagen (1141/2015) för 
granskning av företagets kostnadsberäk-
ningssystem i samband med revisionen av 
företaget. Revisorn ska upprätta en berät-
telse över granskningen. Företaget ska 
lämna berättelsen till Transport- och kom-
munikationsverket före utgången av augusti 
månad efter det att företagets räkenskapspe-
riod har gått ut.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter och vilket material som ska ingå i 
granskningsberättelsen. Föreskrifterna kan 
gälla

1) allmänna uppgifter om det företag som 
granskas och om granskningssättet,

2) det material som omfattas av gransk-
ningsskyldigheten,

3) kriterier som visar om företagets verk-
samhet svarar mot de skyldigheter som det 
ålagts,

4) det material som ska bifogas gransk-
ningsberättelsen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
årligen offentliggöra en berättelse om hur 
kostnadsberäkningssystemen tillämpas hos 
företagen.
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76 §

Funktionell separation

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldighet att se-
parera en funktionell helhet från teleföreta-
gets övriga affärsverksamhet, om det har 
observerats betydande och bestående stör-
ningar på marknaden för nättjänsten i fråga 
och skyldigheter ålagda enligt 53 § inte har 
haft inverkan på konkurrensläget på mark-
naden.

Den funktionella helhet som separationen 
ger upphov till ska erbjuda både moderföre-
taget och konkurrerande teleföretag sina 
tjänster på samma icke-diskriminerande 
villkor.

Innan Kommunikationsverket ålägger ett 
företag skyldighet till funktionell separation 
ska verket lämna kommissionen ett motive-
rat beslutsförslag som ska innehålla åt-
minstone

1) bevis på betydande och bestående stör-
ningar på marknaden i fråga,

2) bevis på att skyldigheterna enligt 53 § 
inte har haft inverkan på konkurrensläget på 
marknaden,

3) bevis på att det saknas eller finns 
mycket små utsikter till förändring av kon-
kurrensläget på marknaden inom rimlig tid,

4) en analys av skyldighetens förväntade 
verkan på kommunikationsmarknaden och 
det teleföretag skyldigheten gäller,

5) en redogörelse för det exakta innehållet 
i skyldigheten att genomföra separeringen,

6) en förteckning över de produkter och 
tjänster som skyldigheten gäller,

7) en redogörelse för omständigheter som 
gäller personalens oberoende i den funkt-
ionella helheten och övervakningen av tele-
företaget.

76 §

Funktionell separation

Transport- och kommunikationsverket kan 
genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande 
skyldighet att separera en funktionell helhet 
från teleföretagets övriga affärsverksamhet, 
om det har observerats betydande och bestå-
ende störningar på marknaden för nättjäns-
ten i fråga och skyldigheter ålagda enligt 53 
§ inte har haft inverkan på konkurrensläget 
på marknaden.

Den funktionella helhet som separationen 
ger upphov till ska erbjuda både moderföre-
taget och konkurrerande teleföretag sina 
tjänster på samma icke-diskriminerande 
villkor.

Innan Transport- och kommunikationsver-
ket ålägger ett företag skyldighet till funkt-
ionell separation ska verket lämna kommiss-
ionen ett motiverat beslutsförslag som ska 
innehålla åtminstone

1) bevis på betydande och bestående stör-
ningar på marknaden i fråga,

2) bevis på att skyldigheterna enligt 53 § 
inte har haft inverkan på konkurrensläget på 
marknaden,

3) bevis på att det saknas eller finns 
mycket små utsikter till förändring av kon-
kurrensläget på marknaden inom rimlig tid,

4) en analys av skyldighetens förväntade 
verkan på kommunikationsmarknaden och 
det teleföretag skyldigheten gäller,

5) en redogörelse för det exakta innehållet 
i skyldigheten att genomföra separeringen,

6) en förteckning över de produkter och 
tjänster som skyldigheten gäller,

7) en redogörelse för omständigheter som 
gäller personalens oberoende i den funkt-
ionella helheten och övervakningen av tele-
företaget.

77 §

Skyldighet att anmäla ägarbyte

Ett företag med betydande marknadsinfly-

77 §

Skyldighet att anmäla ägarbyte

Ett företag med betydande marknadsinfly-

RP 61/2018 rd



1631

tande ska i förväg och utan dröjsmål till 
Kommunikationsverket anmäla om det avser 
att överlåta sitt lokalnät eller en betydande 
del av det till en separat affärsenhet som det 
inrättat eller till en separat juridisk person 
under ett annat ägarskap.

Efter att ha tagit emot anmälan ska Kom-
munikationsverket göra en ny marknadsana-
lys enligt 52 § av den relevanta marknaden 
för kommunikationsnätet, om överlåtelsen 
har betydande inverkan på marknaden.

tande ska i förväg och utan dröjsmål till 
Transport- och kommunikationsverket an-
mäla om det avser att överlåta sitt lokalnät 
eller en betydande del av det till en separat 
affärsenhet som det inrättat eller till en sepa-
rat juridisk person under ett annat ägarskap.

Efter att ha tagit emot anmälan ska Trans-
port- och kommunikationsverket göra en ny 
marknadsanalys enligt 52 § av den relevanta 
marknaden för kommunikationsnätet, om 
överlåtelsen har betydande inverkan på 
marknaden.

81 §

Skadeståndsskyldighet

Ett teleföretag som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet handlar i strid med skyldigheter 
som ålagts med stöd av 53–55 § är skyldigt 
att ersätta ett annat teleföretag för skada som 
det tillfogat detta.

Skadeståndet omfattar ersättning för kost-
nader, prisskillnad samt annan direkt eko-
nomisk skada som orsakats av teleföretagets 
i 1 mom. avsedda verksamhet.

Skadeståndet kan jämkas, om fullt skade-
ståndsansvar bedöms som oskäligt tungt 
med tanke på förseelsens art, skadans om-
fattning, parternas situation och andra om-
ständigheter.

Rätten till skadestånd preskriberas, om 
skadeståndstalan inte har väckts inom tre år 
från det att teleföretaget fick eller borde ha 
fått kännedom om uppkomsten av skadan.

Vid prövning av en skadeståndstalan som 
avses i 1 mom. kan domstolen begära ytt-
rande av Kommunikationsverket.

81 §

Skadeståndsskyldighet

Ett teleföretag som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet handlar i strid med skyldigheter 
som ålagts med stöd av 53–55 § är skyldigt 
att ersätta ett annat teleföretag för skada som 
det tillfogat detta.

Skadeståndet omfattar ersättning för kost-
nader, prisskillnad samt annan direkt eko-
nomisk skada som orsakats av teleföretagets 
i 1 mom. avsedda verksamhet.

Skadeståndet kan jämkas, om fullt skade-
ståndsansvar bedöms som oskäligt tungt 
med tanke på förseelsens art, skadans om-
fattning, parternas situation och andra om-
ständigheter.

Rätten till skadestånd preskriberas, om 
skadeståndstalan inte har väckts inom tre år 
från det att teleföretaget fick eller borde ha 
fått kännedom om uppkomsten av skadan.

Vid prövning av en skadeståndstalan som 
avses i 1 mom. kan domstolen begära ytt-
rande av Transport- och kommunikations-
verket.

82 §

Yttrande om marknadsdefinitioner, mark-
nadsanalyser och betydande marknadsinfly-

tande

Om åtgärden eller beslutet i fråga påverkar 
handeln mellan EES-staterna, ska Kommu-
nikationsverket ge kommissionen och Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för 

82 §

Yttrande om marknadsdefinitioner, mark-
nadsanalyser och betydande marknadsinfly-

tande

Om åtgärden eller beslutet i fråga påverkar 
handeln mellan EES-staterna, ska Trans-
port- och kommunikationsverket ge kom-
missionen och Organet för europeiska regle-
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elektronisk kommunikation tillfälle att en 
månad på förhand yttra sig om

1) marknadsdefinitioner som avviker från 
kommissionens rekommendation,

2) marknadsanalyser,
3) beslut om betydande marknadsinfly-

tande,
4) beslut enligt 76 §.
Kommunikationsverket ska skjuta upp ett 

beslut som avses i 1 mom. med två månader, 
om kommissionen meddelat att den anser att 
det föreslagna beslutet strider mot EU-
rätten. Verket ska inom sex månader från 
meddelandet återta beslutet enligt 1 mom. 
eller ändra beslutet, om kommissionen krä-
ver det.

Om Kommunikationsverket på yrkande av 
kommissionen ändrar sitt beslutsförslag en-
ligt 1 mom. ska verket ge de parter vars rät-
tigheter eller intressen beslutet gäller möj-
lighet att yttra sig om det ändrade besluts-
förslaget. När Kommunikationsverket fattar 
sitt slutliga beslut ska det på lämpligt sätt 
också beakta yttranden som avses i 1 mom. 
Verket ska underrätta kommissionen om sitt 
beslut.

ringsmyndigheter för elektronisk kommuni-
kation tillfälle att en månad på förhand yttra 
sig om

1) marknadsdefinitioner som avviker från 
kommissionens rekommendation,

2) marknadsanalyser,
3) beslut om betydande marknadsinfly-

tande,
4) beslut enligt 76 §.
Transport- och kommunikationsverket ska 

skjuta upp ett beslut som avses i 1 mom. 
med två månader, om kommissionen med-
delat att den anser att det föreslagna beslutet 
strider mot EU-rätten. Verket ska inom sex 
månader från meddelandet återta beslutet 
enligt 1 mom. eller ändra beslutet, om 
kommissionen kräver det.

Om Transport- och kommunikationsverket
på yrkande av kommissionen ändrar sitt be-
slutsförslag enligt 1 mom. ska verket ge de 
parter vars rättigheter eller intressen beslutet 
gäller möjlighet att yttra sig om det ändrade 
beslutsförslaget. När Transport- och kom-
munikationsverket fattar sitt slutliga beslut 
ska det på lämpligt sätt också beakta yttran-
den som avses i 1 mom. Verket ska under-
rätta kommissionen om sitt beslut.

83 §

Yttrande om företags skyldigheter när det 
gäller betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska ge kommiss-
ionen och Organet för europeiska regle-
ringsmyndigheter för elektronisk kommuni-
kation tillfälle att yttra sig inom en månad 
innan verket fattar ett beslut som påverkar 
handeln mellan EES-staterna och genom 
vilket verket på basis av betydande mark-
nadsinflytande eller på någon annan grund 
ålägger skyldigheter enligt 8—10 kap., med 
undantag för beslut som grundar sig på 57 § 
1 mom. 4 punkten eller på 58 och 76 §.

Om kommissionen meddelar att den anser 
att Kommunikationsverkets beslutsförslag 
enligt 1 mom. skulle utgöra ett hinder för 
den inre marknaden eller om kommissionen 
allvarligt betvivlar att verkets beslutsförslag 
är förenligt med EU-rätten ska Kommunikat-
ionsverket senarelägga sitt beslut med tre 
månader från kommissionens meddelande. 

83 §

Yttrande om företags skyldigheter när det 
gäller betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket ska 
ge kommissionen och Organet för europe-
iska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation tillfälle att yttra sig inom en 
månad innan verket fattar ett beslut som på-
verkar handeln mellan EES-staterna och ge-
nom vilket verket på basis av betydande 
marknadsinflytande eller på någon annan 
grund ålägger skyldigheter enligt 8—10 
kap., med undantag för beslut som grundar 
sig på 57 § 1 mom. 4 punkten eller på 58 
och 76 §.

Om kommissionen meddelar att den anser 
att Transport- och kommunikationsverkets
beslutsförslag enligt 1 mom. skulle utgöra 
ett hinder för den inre marknaden eller om 
kommissionen allvarligt betvivlar att verkets 
beslutsförslag är förenligt med EU-rätten 
ska Transport- och kommunikationsverket
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Verket ska då fortsätta beredningen av be-
slutet i samråd med kommissionen och Or-
ganet för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation.

Kommunikationsverket kan ändra eller dra 
tillbaka beslutsförslaget inom den tidsfrist 
som avses i 2 mom. Om Kommunikations-
verket ändrar sitt beslutsförslag eller håller 
det i kraft som sådant kan kommissionen yt-
terligare rekommendera en lösning i fråga 
om Kommunikationsverkets beslutsförslag 
eller återkalla det meddelande som avses i 2 
mom. Kommunikationsverket ska inom en 
månad från det att rekommendationen gavs 
underrätta kommissionen och Organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation om sitt slutliga 
beslut. Tidsfristen kan emellertid förlängas, 
om det behövs för att parterna ska kunna hö-
ras.

Om Kommunikationsverket trots kom-
missionens rekommendation beslutar att inte 
ändra eller dra tillbaka beslutet ska verket 
motivera sitt beslut.

senarelägga sitt beslut med tre månader från 
kommissionens meddelande. Verket ska då 
fortsätta beredningen av beslutet i samråd 
med kommissionen och Organet för europe-
iska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ändra eller dra tillbaka beslutsförslaget inom 
den tidsfrist som avses i 2 mom. Om Trans-
port- och kommunikationsverket ändrar sitt 
beslutsförslag eller håller det i kraft som så-
dant kan kommissionen ytterligare rekom-
mendera en lösning i fråga om Transport-
och kommunikationsverkets beslutsförslag 
eller återkalla det meddelande som avses i 2 
mom. Transport- och kommunikationsverket
ska inom en månad från det att rekommen-
dationen gavs underrätta kommissionen och 
Organet för europeiska regleringsmyndig-
heter för elektronisk kommunikation om sitt 
slutliga beslut. Tidsfristen kan emellertid 
förlängas, om det behövs för att parterna ska 
kunna höras.

Om Transport- och kommunikationsverket
trots kommissionens rekommendation be-
slutar att inte ändra eller dra tillbaka beslutet 
ska verket motivera sitt beslut.

84 §

Förfarandet i brådskande fall

Marknadsdefinitioner och marknadsana-
lyser kan utföras och Kommunikationsver-
kets beslut om betydande marknadsinfly-
tande och om skyldigheter som ska åläggas 
teleföretag kan fattas utan att kommissionen 
och Organet för europeiska regleringsmyn-
digheter för elektronisk kommunikation 
hörs, om åtgärden är

1) brådskande,
2) nödvändig för att säkerställa konkurren-

sen och skydda konsumenternas intressen,
3) tillfällig, och
4) i rätt proportion till det eftersträvade 

målet.
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 

informera kommissionen och Organet för 
europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation om åtgärder 
som avses i 1 mom.

84 §

Förfarandet i brådskande fall

Marknadsdefinitioner och marknadsana-
lyser kan utföras och Transport- och kom-
munikationsverkets beslut om betydande 
marknadsinflytande och om skyldigheter 
som ska åläggas teleföretag kan fattas utan 
att kommissionen och Organet för europe-
iska regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation hörs, om åtgärden är

1) brådskande,
2) nödvändig för att säkerställa konkurren-

sen och skydda konsumenternas intressen,
3) tillfällig, och
4) i rätt proportion till det eftersträvade 

målet.
Transport- och kommunikationsverket ska 

utan dröjsmål informera kommissionen och 
Organet för europeiska regleringsmyndig-
heter för elektronisk kommunikation om åt-
gärder som avses i 1 mom.
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85 §

Utseende av leverantörer av samhällsomfat-
tande tjänster

Med samhällsomfattande tjänster avses 
tillhandahållande av allmänna telefonitjäns-
ter och en ändamålsenlig internetförbindelse 
i en viss permanent bostad eller på ett visst 
ställe samt tillhandahållande av allmän 
nummertjänst och telefonkatalogstjänster.

Kommunikationsverket ska fatta beslut om 
att utse ett eller flera teleföretag eller företag 
som levererar kontaktinformationstjänster 
till leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster, om det är nödvändigt för att säker-
ställa att samhällsomfattande tjänster till-
handahålls inom ett visst geografiskt om-
råde. Urvalsförfarandet ska vara effektivt, 
opartiskt, öppet och icke-diskriminerande. 
Till leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster ska utses företag som har de bästa 
förutsättningarna för att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster.

Kommunikationsverket ska ändra sitt be-
slut som avses i 2 mom. om det sker bety-
dande förändringar i de omständigheter som 
ligger till grund för beslutet.

85 §

Utseende av leverantörer av samhällsomfat-
tande tjänster

Med samhällsomfattande tjänster avses 
tillhandahållande av allmänna telefonitjäns-
ter och en ändamålsenlig internetförbindelse 
i en viss permanent bostad eller på ett visst 
ställe samt tillhandahållande av allmän 
nummertjänst och telefonkatalogstjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fatta beslut om att utse ett eller flera telefö-
retag eller företag som levererar kontaktin-
formationstjänster till leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att samhällsomfat-
tande tjänster tillhandahålls inom ett visst 
geografiskt område. Urvalsförfarandet ska 
vara effektivt, opartiskt, öppet och icke-
diskriminerande. Till leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster ska utses företag 
som har de bästa förutsättningarna för att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska 
ändra sitt beslut som avses i 2 mom. om det 
sker betydande förändringar i de omständig-
heter som ligger till grund för beslutet.

86 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantörer 
av samhällsomfattande tjänster som avser 
allmänna telefonitjänster är skyldiga att obe-
roende av geografiskt läge och till ett från en 
genomsnittsanvändares synpunkt rimligt 
pris tillhandahålla abonnemang som ansluts 
till ett allmänt kommunikationsnät på den 
plats där användaren eller abonnenten per-
manent bor eller är belägen. Teleföretaget 
ska tillhandahålla abonnemanget inom skä-
lig tid från beställningen.

86 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Transport- och kommuni-
kationsverket i enlighet med 85 § har utsett 
till leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster som avser allmänna telefonitjänster 
är skyldiga att oberoende av geografiskt läge 
och till ett från en genomsnittsanvändares 
synpunkt rimligt pris tillhandahålla abon-
nemang som ansluts till ett allmänt kommu-
nikationsnät på den plats där användaren el-
ler abonnenten permanent bor eller är belä-
gen. Teleföretaget ska tillhandahålla abon-
nemanget inom skälig tid från beställningen.
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Abonnemanget ska vara sådant att alla, 
även personer med funktionsnedsättning, 
kan använda nödtjänster, ringa och ta emot 
inrikes- och utrikessamtal samt använda 
andra sedvanliga telefonitjänster.

Närmare bestämmelser om de särskilda 
behoven när det gäller personer med funkt-
ionsnedsättning utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Innan förordningen utfärdas 
ska Kommunikationsverket vid behov utar-
beta en rapport om saken.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur anslutningar tek-
niskt ska genomföras eller vilka tekniska 
egenskaper de ska ha för att även personer 
med funktionsnedsättning ska kunna an-
vända abonnemangen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla, 
även personer med funktionsnedsättning, 
kan använda nödtjänster, ringa och ta emot 
inrikes- och utrikessamtal samt använda 
andra sedvanliga telefonitjänster.

Närmare bestämmelser om de särskilda 
behoven när det gäller personer med funkt-
ionsnedsättning utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Innan förordningen utfärdas 
ska Transport- och kommunikationsverket
vid behov utarbeta en rapport om saken.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur anslut-
ningar tekniskt ska genomföras eller vilka 
tekniska egenskaper de ska ha för att även 
personer med funktionsnedsättning ska 
kunna använda abonnemangen.

87 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för internetaccesstjänster

Teleföretag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantörer 
av samhällsomfattande tjänster som avser 
internetaccesstjänster är skyldiga att obero-
ende av geografiskt läge och till ett från en 
genomsnittsanvändares synpunkt rimligt 
pris tillhandahålla abonnemang som ansluts 
till ett allmänt kommunikationsnät på den 
plats där användaren eller abonnenten per-
manent bor eller är belägen. Teleföretaget 
ska tillhandahålla abonnemanget inom skä-
lig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla an-
vändare och abonnenter kan få en ändamåls-
enlig internetförbindelse, med beaktande av 
den överföringshastighet som de flesta an-
vändare och abonnenter har samt den tek-
niska genomförbarheten och kostnaderna.

Bestämmelser om minimihastigheten för 
en ändamålsenlig internetförbindelse utfär-
das genom förordning av kommunikations-
ministeriet. Innan förordningen utfärdas ska 
Kommunikationsverket vid behov utarbeta 
en rapport om marknaden för dataöverfö-
ringstjänster, vilken överföringshastighet 
som de flesta användare och abonnenter har 
och den tekniska utvecklingsnivån samt 
göra en bedömning av bestämmelsernas 
ekonomiska konsekvenser för teleföretagen.

87 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för internetaccesstjänster

Teleföretag som Transport- och kommuni-
kationsverket i enlighet med 85 § har utsett 
till leverantörer av samhällsomfattande 
tjänster som avser internetaccesstjänster är 
skyldiga att oberoende av geografiskt läge 
och till ett från en genomsnittsanvändares 
synpunkt rimligt pris tillhandahålla abon-
nemang som ansluts till ett allmänt kommu-
nikationsnät på den plats där användaren el-
ler abonnenten permanent bor eller är belä-
gen. Teleföretaget ska tillhandahålla abon-
nemanget inom skälig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla an-
vändare och abonnenter kan få en ändamåls-
enlig internetförbindelse, med beaktande av 
den överföringshastighet som de flesta an-
vändare och abonnenter har samt den tek-
niska genomförbarheten och kostnaderna.

Bestämmelser om minimihastigheten för 
en ändamålsenlig internetförbindelse utfär-
das genom förordning av kommunikations-
ministeriet. Innan förordningen utfärdas ska 
Transport- och kommunikationsverket vid 
behov utarbeta en rapport om marknaden för 
dataöverföringstjänster, vilken överförings-
hastighet som de flesta användare och abon-
nenter har och den tekniska utvecklingsni-
vån samt göra en bedömning av bestämmel-
sernas ekonomiska konsekvenser för telefö-
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Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur anslutningar tek-
niskt ska genomföras och vilka tekniska 
egenskaper de ska ha.

retagen.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur anslut-
ningar tekniskt ska genomföras och vilka 
tekniska egenskaper de ska ha.

89 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser kontaktinformat-

ionstjänster

Ett företag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantör 
av samhällsomfattande tjänster som avser 
nummertjänster eller telefonkatalogstjänster 
är skyldigt att ge användarna och abonnen-
terna tillgång till allmänna och täckande 
nummertjänster eller telefonkatalogstjänster 
till ett från eller genomsnittsanvändares 
synpunkt rimligt pris.

Telefonkatalogstjänster kan tillhandahållas 
i tryckt eller elektronisk form och uppgifter-
na ska uppdateras minst en gång om året.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om tekniska åtgärder som 
krävs för att fullgöra den skyldighet som 
nämns i 1 mom.

89 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser kontaktinformat-

ionstjänster

Ett företag som Transport- och kommuni-
kationsverket i enlighet med 85 § har utsett 
till leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter som avser nummertjänster eller telefon-
katalogstjänster är skyldigt att ge användar-
na och abonnenterna tillgång till allmänna 
och täckande nummertjänster eller telefon-
katalogstjänster till ett från en genom-
snittsanvändares synpunkt rimligt pris.

Telefonkatalogstjänster kan tillhandahållas 
i tryckt eller elektronisk form och uppgifter-
na ska uppdateras minst en gång om året.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tekniska 
åtgärder som krävs för att fullgöra den skyl-
dighet som nämns i 1 mom.

90 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser nättjänster

Ett nätföretag som Kommunikationsverket
i enlighet med 85 § har utsett till leverantör 
av samhällsomfattande tjänster är skyldigt 
att till ett kostnadsorienterat pris erbjuda ett 
tjänsteföretag som utsetts till leverantör av 
samhällsomfattande tjänster de nättjänster 
som behövs för anslutning till ett kommuni-
kationsnät.

90 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser nättjänster

Ett nätföretag som Transport- och kom-
munikationsverket i enlighet med 85 § har 
utsett till leverantör av samhällsomfattande 
tjänster är skyldigt att till ett kostnadsorien-
terat pris erbjuda ett tjänsteföretag som ut-
setts till leverantör av samhällsomfattande 
tjänster de nättjänster som behövs för an-
slutning till ett kommunikationsnät.

92 §

Övervakning av priserna på samhällsomfat-

92 §

Övervakning av priserna på samhällsomfat-
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tande tjänster

Kommunikationsverket ska övervaka pris-
sättningen av samhällsomfattande tjänster 
och jämföra den med kommunikationstjäns-
ternas allmänna prisnivå samt bedöma pris-
sättningen av de samhällsomfattande tjäns-
terna i förhållande till den allmänna konsu-
mentprisnivån och befolkningens allmänna 
inkomstnivå.

tande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska 
övervaka prissättningen av samhällsomfat-
tande tjänster och jämföra den med kommu-
nikationstjänsternas allmänna prisnivå samt 
bedöma prissättningen av de samhällsomfat-
tande tjänsterna i förhållande till den all-
männa konsumentprisnivån och befolkning-
ens allmänna inkomstnivå.

93 §

Nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster

Med nettokostnader för samhällsomfat-
tande tjänster avses de kostnader för tjänste-
produktionen som leverantören av samhälls-
omfattande tjänster inte kan täcka med in-
täkterna från dessa tjänster.

Om det är uppenbart att tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster är en oskälig 
ekonomisk belastning för en leverantör av 
samhällsomfattande tjänster, ska Kommuni-
kationsverket på leverantörens begäran be-
räkna nettokostnaderna för de samhällsom-
fattande tjänsterna.

Kommunikationsverket är vid beräkning 
av nettokostnaderna inte bundet av de upp-
gifter som leverantören av samhällsomfat-
tande tjänster har lämnat eller de principer 
som leverantören har iakttagit vid kostnads-
beräkningen.

93 §

Nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster

Med nettokostnader för samhällsomfat-
tande tjänster avses de kostnader för tjänste-
produktionen som leverantören av samhälls-
omfattande tjänster inte kan täcka med in-
täkterna från dessa tjänster.

Om det är uppenbart att tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster är en oskälig 
ekonomisk belastning för en leverantör av 
samhällsomfattande tjänster, ska Transport-
och kommunikationsverket på leverantörens 
begäran beräkna nettokostnaderna för de 
samhällsomfattande tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket är 
vid beräkning av nettokostnaderna inte bun-
det av de uppgifter som leverantören av 
samhällsomfattande tjänster har lämnat eller 
de principer som leverantören har iakttagit 
vid kostnadsberäkningen.

94 §

Ersättning för leverantörens kostnader för 
samhällsomfattande tjänster

En leverantör av samhällsomfattande 
tjänster ska på ansökan få ersättning av sta-
tens medel för den andel av nettokostnader-
na för samhällsomfattande tjänster som an-
ses utgöra en oskälig ekonomisk belastning 
för företaget i fråga med hänsyn till

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens art,
3) omsättningen av företagets televerk-

samhet, nummertjänst eller telefonkatalogs-
tjänst och

4) andra omständigheter som kan jämstäl-

94 §

Ersättning för leverantörens kostnader för 
samhällsomfattande tjänster

En leverantör av samhällsomfattande 
tjänster ska på ansökan få ersättning av sta-
tens medel för den andel av nettokostnader-
na för samhällsomfattande tjänster som an-
ses utgöra en oskälig ekonomisk belastning 
för företaget i fråga med hänsyn till
1) företagets storlek,

2) företagsverksamhetens art,
3) omsättningen av företagets televerk-

samhet, nummertjänst eller telefonkatalogs-
tjänst, och

4) andra omständigheter som kan jämstäl-
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las med de som nämns i 1—3 punkten.
Kommunikationsministeriet fattar utifrån 

en nettokostnadskalkyl som görs av Kom-
munikationsverket beslut om ersättning för 
de kostnader som avses i 1 mom. Ersättning 
betalas retroaktivt för högst ett år från det att 
ansökan gjordes.

las med de som nämns i 1—3 punkten.
Kommunikationsministeriet fattar utifrån 

en nettokostnadskalkyl som görs av Trans-
port- och kommunikationsverket beslut om 
ersättning för de kostnader som avses i 1 
mom. Ersättning betalas retroaktivt för högst 
ett år från det att ansökan gjordes.

96 §

Av Kommunikationsverket meddelade före-
skrifter om frekvensanvändningen

Kommunikationsverket meddelar före-
skrifter om användningen av radiofrekven-
ser för olika ändamål, med beaktande av in-
ternationella bestämmelser och rekommen-
dationer om användning av radiofrekvenser 
samt den statsrådsförordning som utfärdats 
med stöd av 95 § 1 mom. I föreskrifterna 
ska det anges frekvensområdenas använd-
ningsändamål och de viktigaste radioegen-
skaper som en radioutrustning som använder 
ett visst frekvensområde ska uppfylla.

Kommunikationsverket ska se över de fö-
reskrifter som meddelats med stöd av 1 
mom., om det för sådan koncessionspliktig 
verksamhet som avses i 95 § 3 mom. kan 
anvisas fler frekvenser eller om ett teleföre-
tag eller någon annan representant för an-
vändargrupper inom frekvensområdena 
framställer en motiverad begäran om över-
syn.

När Kommunikationsverket bestämmer om 
användningen av radiofrekvenser som läm-
par sig för tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster ska det iaktta tek-
nik- och tjänsteneutralitet.

I de föreskrifter som avses i 1 mom. får 
avvikelse göras från nät- och kommunikat-
ionstjänsternas

1) teknikneutralitet,
a) för att undvika skadliga störningar,
b) för att skydda folkhälsan mot elektro-

magnetiska fält,
c) för att säkerställa tjänsternas tekniska 

kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller mål av allmänt intresse, samt

2) tjänsteneutralitet,
a) för att garantera säkerhet för männi-

skors liv,
b) för att främja social, regional eller geo-

96 §

Transport- och kommunikationsverkets före-
skrifter om frekvensanvändningen

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om användningen av 
radiofrekvenser för olika ändamål, med be-
aktande av internationella bestämmelser och 
rekommendationer om användning av radio-
frekvenser samt den statsrådsförordning som 
utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. I före-
skrifterna ska det anges frekvensområdenas 
användningsändamål och de viktigaste radi-
oegenskaper som en radioutrustning som 
använder ett visst frekvensområde ska upp-
fylla.

Transport- och kommunikationsverket ska 
se över de föreskrifter som meddelats med 
stöd av 1 mom., om det för sådan koncess-
ionspliktig verksamhet som avses i 95 § 3 
mom. kan anvisas fler frekvenser eller om 
ett teleföretag eller någon annan represen-
tant för användargrupper inom frekvensom-
rådena framställer en motiverad begäran om 
översyn.

När Transport- och kommunikationsverket
bestämmer om användningen av radiofre-
kvenser som lämpar sig för tillhandahål-
lande av elektroniska kommunikationstjäns-
ter ska det iaktta teknik- och tjänsteneutrali-
tet.

I de föreskrifter som avses i 1 mom. får 
avvikelse göras från nät- och kommunikat-
ionstjänsternas

1) teknikneutralitet,
a) för att undvika skadliga störningar,

b) för att skydda folkhälsan mot elektro-
magnetiska fält,

c) för att säkerställa tjänsternas tekniska 
kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller mål av allmänt intresse, samt

2) tjänsteneutralitet,
a) för att garantera säkerhet för männi-
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grafisk sammanhållning,
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande 

av frekvenser, och
d) för att främja kulturell och språklig 

mångfald samt mediemångfald.
Kommunikationsverket ska vid beredning-

en av de föreskrifter som meddelas med stöd 
av 1 mom. samarbeta med kommunikat-
ionsministeriet. Om de föreskrifter som gäl-
ler användningen av ett visst frekvensom-
råde kan få betydande konsekvenser för den 
allmänna utvecklingen av kommunikat-
ionsmarknaden, ska frekvensplanen för fre-
kvensområdet i fråga fastställas i en stats-
rådsförordning som utfärdas med stöd av 95 
§ 1 mom.

Kommunikationsverket kan i syfte att 
främja gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller av någon annan grundad an-
ledning, för ett sådant frekvensområde som 
avses i en statsrådsförordning som utfärdats 
med stöd av 95 § 1 mom. eller för ett sådant 
frekvensområde som avses i föreskrifter 
som meddelats med stöd av 1 mom. i denna 
paragraf, tillåta också annan radiokommuni-
kation än sådan som det är avsett för, om 
denna radiokommunikation inte begränsar 
frekvensområdets användning för dess pri-
mära ändamål och inte leder till störningar i 
den primära radiokommunikationen.

skors liv,
b) för att främja social, regional eller geo-

grafisk sammanhållning,
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande 

av frekvenser, och
d) för att främja kulturell och språklig 

mångfald samt mediemångfald.
Transport- och kommunikationsverket ska 

vid beredningen av de föreskrifter som 
meddelas med stöd av 1 mom. samarbeta 
med kommunikationsministeriet. Om de fö-
reskrifter som gäller användningen av ett 
visst frekvensområde kan få betydande kon-
sekvenser för den allmänna utvecklingen av 
kommunikationsmarknaden, ska frekvens-
planen för frekvensområdet i fråga faststäl-
las i en statsrådsförordning som utfärdas
med stöd av 95 § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i syfte att främja gemensamt utnyttjande av 
radiofrekvenser eller av någon annan grun-
dad anledning, för ett sådant frekvensom-
råde som avses i en statsrådsförordning som 
utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. eller för 
ett sådant frekvensområde som avses i före-
skrifter som meddelats med stöd av 1 mom. 
i denna paragraf, tillåta också annan radio-
kommunikation än sådan som det är avsett 
för, om denna radiokommunikation inte be-
gränsar frekvensområdets användning för 
dess primära ändamål och inte leder till 
störningar i den primära radiokommunikat-
ionen.

97 §

Särskilda bestämmelser om frekvensförvalt-
ning

Denna lag ska tillämpas på radioutrustning 
på finländska fartyg, luftfartyg och föremål 
som sänts ut i rymden, också när de är utan-
för finskt territorium.

Kommunikationsverket meddelar före-
skrifter om de radiofrekvenser på vilka så-
dan elutrustning, som inte utgör radioutrust-
ning och som används för vetenskapligt, in-
dustriellt, medicinskt eller annat motsva-
rande ändamål och är avsedd att generera 
radiovågor, får användas samt villkoren för 
användningen av utrustningen.

Kommunikationsverket meddelar före-

97 §

Särskilda bestämmelser om frekvensförvalt-
ning

Denna lag ska tillämpas på radioutrustning 
på finländska fartyg, luftfartyg och föremål 
som sänts ut i rymden, också när de är utan-
för finskt territorium.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de radiofrekvenser 
på vilka sådan elutrustning, som inte utgör 
radioutrustning och som används för veten-
skapligt, industriellt, medicinskt eller annat 
motsvarande ändamål och är avsedd att ge-
nerera radiovågor, får användas samt villko-
ren för användningen av utrustningen.

Transport- och kommunikationsverket
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skrifter om amatörradiostationers konstrukt-
ion och användning samt föreskrifter som 
annars ska iakttas inom amatörradiokom-
munikation och som gäller sändareffekter, 
oönskade emissioner, riktande av sändning-
ar och enkelriktade sändningar.

Ett radiotillstånd som beviljas i enlighet 
med 40 § och en frekvensreservering enligt 
44 §, ett behörighetsbevis enligt 265 §, ett 
kompetensbevis enligt 266 § och ett beslut 
om identifieringssignaler för radiostationer 
som fattats med stöd av 304 § 1 mom. 5 
punkten kan undertecknas maskinellt.

meddelar föreskrifter om amatörradiostat-
ioners konstruktion och användning samt fö-
reskrifter som annars ska iakttas inom ama-
törradiokommunikation och som gäller sän-
dareffekter, oönskade emissioner, riktande 
av sändningar och enkelriktade sändningar.

Ett radiotillstånd som beviljas i enlighet 
med 40 § och en frekvensreservering enligt 
44 §, ett behörighetsbevis enligt 265 §, ett 
kompetensbevis enligt 266 § och ett beslut 
om identifieringssignaler för radiostationer 
som fattats med stöd av 304 § 1 mom. 5 
punkten kan undertecknas maskinellt.

98 §

Teleområden

Kommunikationsverket meddelar före-
skrifter om indelningen av Finland i teleom-
råden.

Indelningen i teleområden ska vara ända-
målsenlig. När teleområden bildas ska hän-
syn i synnerhet tas till mängden telekommu-
nikation inom ett visst område, hur den är 
inriktad, kommunikationsnätens tekniska 
konstruktion samt en så effektiv nummeran-
vändning som möjligt.

98 §

Teleområden

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om indelningen av 
Finland i teleområden.

Indelningen i teleområden ska vara ända-
målsenlig. När teleområden bildas ska hän-
syn i synnerhet tas till mängden telekommu-
nikation inom ett visst område, hur den är 
inriktad, kommunikationsnätens tekniska 
konstruktion samt en så effektiv nummeran-
vändning som möjligt

99 §

Av Kommunikationsverket meddelade före-
skrifter om numrering

Vid tilldelningen av nummer och prefix i 
televerksamheten ska hänsyn tas till

1) en klar och effektiv numrering, samt
2) de internationella förpliktelserna i fråga 

om numrering och prefix.
Kommunikationsverket får utfärda närmare 

föreskrifter om numrering. Genom Kommu-
nikationsverkets föreskrifter anges hurdana 
nummer och prefix som får användas i tele-
verksamheten och för vilket ändamål de ska 
användas. I föreskrifterna får det dessutom 
bestämmas om det geografiska använd-
ningsområdet för nummer och prefix.

I fråga om domännamn på internet gäller 
särskilda bestämmelser.

99 §

Transport- och kommunikationsverkets före-
skrifter om numrering

Vid tilldelningen av nummer och prefix i 
televerksamheten ska hänsyn tas till

1) en klar och effektiv numrering, samt
2) de internationella förpliktelserna i fråga 

om numrering och prefix.
Transport- och kommunikationsverket får 

utfärda närmare föreskrifter om numrering. 
Genom Transport- och kommunikationsver-
kets föreskrifter anges hurdana nummer och 
prefix som får användas i televerksamheten 
och för vilket ändamål de ska användas. I 
föreskrifterna får det dessutom bestämmas 
om det geografiska användningsområdet för 
nummer och prefix.

I fråga om domännamn på internet gäller 
särskilda bestämmelser.
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100 §

Numreringsbeslut

Kommunikationsverket beslutar om vilka 
nummer och prefix som tilldelas teleföretag 
och andra.

Nummer och prefix ska tilldelas så att te-
leföretag och andra behandlas rättvist med 
hänsyn till omfattningen och arten av deras 
verksamhet.

Kommunikationsverket ska fatta beslut om 
tilldelning av nummer eller prefix (numre-
ringsbeslut) inom tre veckor från det att 
verket tagit emot ansökan. Om ett nummer 
eller prefix har ett exceptionellt ekonomiskt 
värde kan numreringsbeslutet dock fattas 
inom sex veckor från det att verket tagit 
emot ansökan.

I ett numreringsbeslut kan innehavaren av 
nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
förpliktas att ta numret i bruk inom utsatt 
skälig tid.

Ett numreringsbeslut kan fattas att gälla 
tills vidare eller för en viss tid som är ända-
målsenlig med hänsyn till den tjänst som 
tillhandahålls. Kommunikationsverket kan i 
numreringsbeslutet bestämma att numret ska 
användas för att tillhandahålla en viss tjänst 
samt förena användningen av numret med 
andra villkor som behövs för att trygga en 
klar och effektiv numrering samt användar-
nas intressen.

100 §

Numreringsbeslut

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar om vilka nummer och prefix som till-
delas teleföretag och andra.

Nummer och prefix ska tilldelas så att te-
leföretag och andra behandlas rättvist med 
hänsyn till omfattningen och arten av deras 
verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
fatta beslut om tilldelning av nummer eller 
prefix (numreringsbeslut) inom tre veckor 
från det att verket tagit emot ansökan. Om 
ett nummer eller prefix har ett exceptionellt 
ekonomiskt värde kan numreringsbeslutet 
dock fattas inom sex veckor från det att ver-
ket tagit emot ansökan.

I ett numreringsbeslut kan innehavaren av 
nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
förpliktas att ta numret i bruk inom utsatt 
skälig tid.

Ett numreringsbeslut kan fattas att gälla 
tills vidare eller för en viss tid som är ända-
målsenlig med hänsyn till den tjänst som 
tillhandahålls. Transport- och kommunikat-
ionsverket kan i numreringsbeslutet be-
stämma att numret ska användas för att till-
handahålla en viss tjänst samt förena an-
vändningen av numret med andra villkor 
som behövs för att trygga en klar och effek-
tiv numrering samt användarnas intressen.

101 §

Återkallande av nyttjanderätten till nummer 
och prefix

Kommunikationsverket kan fatta beslut om 
återkallelse av nyttjanderätten till ett num-
mer eller prefix, om

1) innehavaren av nyttjanderätten till num-
ret eller prefixet inte betalar den avgift som 
hör till numreringsbeslutet,

2) numret eller prefixet används i strid 
med numreringsbeslutet, eller

3) numret eller prefixet inte har tagits i 
bruk inom en skälig tid efter numreringsbe-
slutet eller om användningen av numret eller 
prefixet har upphört och innehavaren av 

101 §

Återkallande av nyttjanderätten till nummer 
och prefix

Transport- och kommunikationsverket kan 
fatta beslut om återkallelse av nyttjanderät-
ten till ett nummer eller prefix, om

1) innehavaren av nyttjanderätten till num-
ret eller prefixet inte betalar den avgift som 
hör till numreringsbeslutet,

2) numret eller prefixet används i strid 
med numreringsbeslutet, eller

3) numret eller prefixet inte har tagits i 
bruk inom en skälig tid efter numreringsbe-
slutet eller om användningen av numret eller 
prefixet har upphört och innehavaren av 
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nyttjanderätten till numret eller prefixet trots 
uppmaning inte rättar sitt förfarande inom 
en månad.

Nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
kan återkallas också om det finns något an-
nat synnerligen vägande skäl som har sam-
band med en klar och effektiv numrering el-
ler användarnas intressen, och innehavaren 
av nyttjanderätten till numret eller prefixet 
har getts möjlighet att inom en månad föra 
fram sin uppfattning om saken. Något ytt-
rande behöver inte inhämtas, om ett företag 
med nyttjanderätt har upphört med verk-
samheten eller innehavaren av nyttjanderät-
ten av någon annan orsak har upphört att ex-
istera.

nyttjanderätten till numret eller prefixet trots 
uppmaning inte rättar sitt förfarande inom 
en månad.

Nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
kan återkallas också om det finns något an-
nat synnerligen vägande skäl som har sam-
band med en klar och effektiv numrering el-
ler användarnas intressen, och innehavaren 
av nyttjanderätten till numret eller prefixet 
har getts möjlighet att inom en månad föra 
fram sin uppfattning om saken. Något ytt-
rande behöver inte inhämtas, om ett företag 
med nyttjanderätt har upphört med verk-
samheten eller innehavaren av nyttjanderät-
ten av någon annan orsak har upphört att ex-
istera.

102 §

Nummerportabilitet

Ett teleföretag är skyldigt att utan dröjsmål 
se till att en abonnent som ingått avtal med 
företaget kan överföra sitt telefonnummer 
till ett annat teleföretag vid byte av tjänste-
leverantör, om abonnenten så önskar. Ett 
tidsbegränsat avtal om kommunikations-
tjänster som är kopplat till ett telefonnum-
mer befriar inte teleföretaget från skyldig-
heten att överlämna telefonnummer. I ett 
fast telefonnät gäller skyldigheten att över-
lämna telefonnumret endast om överläm-
nandet sker inom teleområdet.

För överlämnande av telefonnummer får 
ett teleföretag inte ta ut någon ersättning av 
abonnenten. Teleföretaget får dock av det 
mottagande teleföretaget ta ut en ersättning 
för de engångskostnader som överlämnandet 
medför. Ersättningen får dock inte vara så 
stor att den hindrar användningen av tjäns-
ten. Kommunikationsverket kan i enskilda 
fall besluta om engångsersättningens maxi-
mibelopp.

Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyl-
dighet att överlämna telefonnummer mellan 
fasta telefonnät och mobilnät.

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
finns tillgång till en allmän, täckande och 
avgiftsfri informationstjänst som gäller flyt-
tade telefonnummer.

102 §

Nummerportabilitet

Ett teleföretag är skyldigt att utan dröjsmål 
se till att en abonnent som ingått avtal med 
företaget kan överföra sitt telefonnummer 
till ett annat teleföretag vid byte av tjänste-
leverantör, om abonnenten så önskar. Ett 
tidsbegränsat avtal om kommunikations-
tjänster som är kopplat till ett telefonnum-
mer befriar inte teleföretaget från skyldig-
heten att överlämna telefonnummer. I ett 
fast telefonnät gäller skyldigheten att över-
lämna telefonnumret endast om överläm-
nandet sker inom teleområdet.

För överlämnande av telefonnummer får 
ett teleföretag inte ta ut någon ersättning av 
abonnenten. Teleföretaget får dock av det 
mottagande teleföretaget ta ut en ersättning 
för de engångskostnader som överlämnandet 
medför. Ersättningen får dock inte vara så 
stor att den hindrar användningen av tjäns-
ten. Transport- och kommunikationsverket
kan i enskilda fall besluta om engångsersätt-
ningens maximibelopp.

Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyl-
dighet att överlämna telefonnummer mellan 
fasta telefonnät och mobilnät.

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
finns tillgång till en allmän, täckande och 
avgiftsfri informationstjänst som gäller flyt-
tade telefonnummer.
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103 §

Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet

Kommunikationsverket får meddela tek-
niska föreskrifter om nummerportabilitet.

Kommunikationsverkets föreskrifter kan 
gälla

1) telefonnummer som av tekniska skäl är 
befriade från nummerportabilitet,

2) det tekniska genomförandet av num-
merportabilitet,

3) dirigering av samtal till nummer som 
överlämnats,

4) informationstjänst som gäller överläm-
nade telefonnummer,

5) andra tekniska förutsättningar för 
nummerportabilitet som är jämförbara med 
dem som nämns i 1—4 punkten.

103 §

Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela tekniska föreskrifter om nummer-
portabilitet.

Transport- och kommunikationsverkets fö-
reskrifter kan gälla

1) telefonnummer som av tekniska skäl är 
befriade från nummerportabilitet,

2) det tekniska genomförandet av num-
merportabilitet,

3) dirigering av samtal till nummer som 
överlämnats,

4) informationstjänst som gäller överläm-
nade telefonnummer,

5) andra tekniska förutsättningar för 
nummerportabilitet som är jämförbara med 
dem som nämns i 1—4 punkten.

104 §

Telekommunikation inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
från EES-stater går att ringa också till andra 
än geografiska nummer som används i Fin-
land, om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt.

Teleföretag har inte den skyldighet som 
avses i 1 mom., om samtalets mottagare av 
kommersiella skäl har begränsat samtal från 
vissa geografiska områden.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om tekniska åtgärder som 
är nödvändiga för att den skyldighet som 
avses i 1 mom. ska kunna fullgöras.

104 §

Telekommunikation inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
från EES-stater går att ringa också till andra 
än geografiska nummer som används i Fin-
land, om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt.

Teleföretag har inte den skyldighet som 
avses i 1 mom., om samtalets mottagare av 
kommersiella skäl har begränsat samtal från 
vissa geografiska områden.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tekniska 
åtgärder som är nödvändiga för att skyldig-
heten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

105 §

Allmänt utlandsprefix

105 §

Allmänt utlandsprefix
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Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att 
användarna kan ringa till utlandet med hjälp 
av det allmänna utlandsprefixet 00.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om tekniska åtgärder som 
är nödvändiga för att den skyldighet som 
avses i 1 mom. ska kunna fullgöras.

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att 
användarna kan ringa till utlandet med hjälp 
av det allmänna utlandsprefixet 00.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tekniska 
åtgärder som är nödvändiga för att den skyl-
dighet som avses i 1 mom. ska kunna fullgö-
ras.

110 §

Nätneutralitet

Bestämmelser om nätneutralitet finns i 
EU:s förordning om den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation. 

Kommunikationsverket får meddela sådana 
föreskrifter som behövs med avseende på 
tillsynen över efterlevnaden av samt verk-
ställigheten av den förordning som nämns i 
1 mom. när det gäller

1) i artikel 5.1 i förordningen avsedda tek-
niska egenskaper hos internetaccesstjänster 
samt krav om lägsta tjänstekvalitet och 
andra lämpliga och behövliga åtgärder, 

2) dokumentation och statistikföring av in-
formation som avses i artikel 5.2 i förord-
ningen och formen för de dokument son 
hänför sig till det, samt förvaringen av in-
formationen. 

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om godkännande av den 
tjänst som används vid verifiering av kvali-
teten på internetaccesstjänster enligt artikel 
4.4 i den förordning som nämns i 1 mom.

110 §

Nätneutralitet

Bestämmelser om nätneutralitet finns i 
EU:s förordning om den inre marknaden för 
elektronisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela sådana föreskrifter som behövs 
med avseende på tillsynen över efterlevna-
den av samt verkställigheten av den förord-
ning som nämns i 1 mom. när det gäller

1) i artikel 5.1 i förordningen avsedda tek-
niska egenskaper hos internetaccesstjänster 
samt krav om lägsta tjänstekvalitet och 
andra lämpliga och behövliga åtgärder,

2) dokumentation och statistikföring av in-
formation som avses i artikel 5.2 i förord-
ningen och formen för de dokument son 
hänför sig till det, samt förvaringen av in-
formationen. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om godkän-
nande av den tjänst som används vid verifie-
ring av kvaliteten på internetaccesstjänster 
enligt artikel 4.4 i den förordning som 
nämns i 1 mom.

111 §

Nyttjanderätt till fastigheters och byggna-
ders interna nät

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag 
och med dem jämförbara sammanslutningar 
som äger eller administrerar en fastighets in-
terna eller flera fastigheters gemensamma 
fasta kommunikationsnät som är kopplat till 
ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga 
att på icke-diskriminerande villkor ge det te-
leföretag som abonnenten har valt tillträde 
till icke-upptagen kapacitet av fastighetens 

111 §

Nyttjanderätt till fastigheters och byggna-
ders interna nät

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag 
och med dem jämförbara sammanslutningar 
som äger eller administrerar en fastighets in-
terna eller flera fastigheters gemensamma 
fasta kommunikationsnät som är kopplat till 
ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga 
att på icke-diskriminerande villkor ge det te-
leföretag som abonnenten har valt tillträde 
till icke-upptagen kapacitet av fastighetens 
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eller fastighetsgruppens interna kommuni-
kationsnät för förmedling av kommunikat-
ionstjänster till abonnentens terminalutrust-
ning inom fastigheten. Det teleföretag som 
fått nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt all-
männa kommunikationsnät till fastighetens 
eller byggnadens interna kommunikations-
nät. 

Om en överenskommelse om nyttjanderät-
ten inte har nåtts inom två månader från det 
att begäran om nyttjanderätt mottogs, kan 
parterna föra ärendet till Kommunikations-
verket för avgörande. Kommunikationsver-
ket ska avgöra ärendet inom två månader 
från det att ärendet blev anhängigt.

eller fastighetsgruppens interna kommuni-
kationsnät för förmedling av kommunikat-
ionstjänster till abonnentens terminalutrust-
ning inom fastigheten. Det teleföretag som 
fått nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt all-
männa kommunikationsnät till fastighetens 
eller byggnadens interna kommunikations-
nät. 

Om en överenskommelse om nyttjanderät-
ten inte har nåtts inom två månader från det 
att begäran om nyttjanderätt mottogs, kan 
parterna föra ärendet till Transport- och 
kommunikationsverket för avgörande. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra ärendet inom två månader från det 
att ärendet blev anhängigt

120 §

Fel i leveransen av kommunikationstjänster

Det föreligger fel i leveransen av en kom-
munikationstjänst, om kommunikations-
tjänstens kvalitet eller leveranssättet inte 
stämmer överens med vad som kan anses 
avtalat. Leveransen är felaktig om

1) kommunikationstjänstens kvalitet inte 
stämmer överens med de krav som ställs i 
lag eller i föreskrifter som Kommunikations-
verket meddelat med stöd av lag,

2) leveransen av någon annan orsak än en 
sådan som avses i 2 mom. kontinuerligt eller 
upprepade gånger har avbrutits och avbrottet 
inte kan anses ringa med beaktande av skä-
len till och förhållandena under avbrottet, el-
ler

3) kommunikationstjänsten inte stämmer 
överens med de uppgifter som getts i mark-
nadsföringen eller annars avviker från vad 
abonnenten i allmänhet har skäl att anta i 
samband med sådana tjänster.

Det anses inte vara fel i leveransen av 
kommunikationstjänster om ett teleföretag 
tillfälligt utan abonnentens samtycke, för 
sammanlagt högst 24 timmar under en ka-
lendermånad, avbryter tillhandahållandet av 
en kommunikationstjänst eller begränsar 
dess användning, om avbrottet är nödvän-
digt på grund av bygg- eller underhållsar-
bete på kommunikationsnätet eller av in-
formationssäkerhetsskäl. Avbrottet ska gö-
ras på ett sådant sätt och vid en sådan tid-

120 §

Fel i leveransen av kommunikationstjänster

Det föreligger fel i leveransen av en kom-
munikationstjänst, om kommunikations-
tjänstens kvalitet eller leveranssättet inte 
stämmer överens med vad som kan anses 
avtalat. Leveransen är felaktig om

1) kommunikationstjänstens kvalitet inte 
stämmer överens med de krav som ställs i 
lag eller i föreskrifter som Transport- och 
kommunikationsverket meddelat med stöd 
av lag,

2) leveransen av någon annan orsak än en 
sådan som avses i 2 mom. kontinuerligt eller 
upprepade gånger har avbrutits och avbrottet 
inte kan anses ringa med beaktande av skä-
len till och förhållandena under avbrottet, el-
ler

3) kommunikationstjänsten inte stämmer 
överens med de uppgifter som getts i mark-
nadsföringen eller annars avviker från vad 
abonnenten i allmänhet har skäl att anta i 
samband med sådana tjänster.

Det anses inte vara fel i leveransen av 
kommunikationstjänster om ett teleföretag 
tillfälligt utan abonnentens samtycke, för 
sammanlagt högst 24 timmar under en ka-
lendermånad, avbryter tillhandahållandet av 
en kommunikationstjänst eller begränsar 
dess användning, om avbrottet är nödvän-
digt på grund av bygg- eller underhållsar-
bete på kommunikationsnätet eller av in-
formationssäkerhetsskäl. Avbrottet ska gö-
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punkt att det orsakar användaren minsta 
möjliga olägenhet. Avbrottet ska föregås av 
effektiv information.

ras på ett sådant sätt och vid en sådan tid-
punkt att det orsakar användaren minsta 
möjliga olägenhet. Avbrottet ska föregås av 
effektiv information.

124 §

Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål

En abonnent får inte åberopa dröjsmål, om 
inte abonnenten har underrättat teleföretaget 
om dröjsmålet inom skälig tid efter det att 
tjänsten levererats. En abonnent får inte åbe-
ropa ett fel, om abonnenten inte har under-
rättat teleföretaget om felet inom skälig tid 
efter det att abonnenten märkte eller borde 
ha märkt felet.

Trots 1 mom. får en abonnent åberopa ett 
dröjsmål eller fel, om teleföretaget har hand-
lat grovt vårdslöst eller i strid med tro och 
heder eller om kommunikationstjänsten inte 
stämmer överens med de krav som ställs i 
lag eller i föreskrifter som Kommunikations-
verket meddelat med stöd av lag.

124 §

Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål

En abonnent får inte åberopa dröjsmål, om 
inte abonnenten har underrättat teleföretaget 
om dröjsmålet inom skälig tid efter det att 
tjänsten levererats. En abonnent får inte åbe-
ropa ett fel, om abonnenten inte har under-
rättat teleföretaget om felet inom skälig tid 
efter det att abonnenten märkte eller borde 
ha märkt felet.

Trots 1 mom. får en abonnent åberopa ett 
dröjsmål eller fel, om teleföretaget har hand-
lat grovt vårdslöst eller i strid med tro och 
heder eller om kommunikationstjänsten inte 
stämmer överens med de krav som ställs i 
lag eller i föreskrifter som Transport- och 
kommunikationsverket meddelat med stöd 
av lag.

130 §

Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinform-
ation

Kommunikationsverket kan besluta ålägga 
teleföretag eller leverantörer av nummer-
tjänster skyldighet att offentliggöra jämför-
bara och aktuella uppgifter om kvaliteten på 
de tjänster som företaget levererar.

Kommunikationsverket ska i beslutet ange 
vilka uppgifter som ska offentliggöras och 
hur de ska offentliggöras.

130 §

Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinform-
ation

Transport- och kommunikationsverket kan 
besluta ålägga teleföretag eller leverantörer 
av nummertjänster skyldighet att offentlig-
göra jämförbara och aktuella uppgifter om 
kvaliteten på de tjänster som företaget leve-
rerar.

Transport- och kommunikationsverket ska 
i beslutet ange vilka uppgifter som ska of-
fentliggöras och hur de ska offentliggöras

132 §

Identifiering av abonnemang

Teleföretag ska erbjuda en tjänst varmed 
samtalsmottagaren ser det anropande numret 
innan samtalet besvaras. Det ska dock vara 
möjligt att hindra att det anropande numret 

132 §

Identifiering av abonnemang

Teleföretag ska erbjuda en tjänst varmed 
samtalsmottagaren ser det anropande numret 
innan samtalet besvaras. Det ska dock vara 
möjligt att hindra att det anropande numret 
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syns i samtalsmottagarens telefon.
Teleföretag som tillhandahåller identifie-

ring av abonnemang ska erbjuda abonnenten 
en lättanvänd möjlighet att förhindra

1) identifiering av sitt abonnemang,
2) identifiering av abonnemanget för in-

kommande samtal,
3) mottagande av sådana inkommande 

samtal i fråga om vilka identifiering av 
abonnemanget är förhindrad, om det är tek-
niskt möjligt utan oskäliga kostnader, och

4) identifiering av det abonnemang till 
vilket inkommande samtal har styrts om.

De tjänster som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 
punkten ska vara avgiftsfria för abonnenten.

Teleföretag som tillhandahåller identifie-
ring av abonnemang ska ge användarna en 
enkel och kostnadsfri möjlighet att särskilt 
för varje utgående samtal hindra identifie-
ring av sitt abonnemang.

Teleföretagen ska informera abonnenterna 
och användarna om de tjänster som avses i 
denna paragraf.

Teleföretagen ska se till att de hinder som 
avses i 2 och 4 mom. kan kringgås då upp-
lysningar lämnas ut till myndigheter som tar 
emot nödmeddelanden i enlighet med 321 § 
eller till polisen i enlighet med vad som fö-
reskrivs särskilt. Uppgifter som ska lagras 
enligt 157 § får lämnas ut endast till myn-
digheter som enligt lag har rätt att få uppgif-
terna.

Kommunikationsverket får meddela tek-
niska föreskrifter om kringgående av identi-
fieringshinder som avses i 2, 4 och 6 mom.

syns i samtalsmottagarens telefon.
Teleföretag som tillhandahåller identifie-

ring av abonnemang ska erbjuda abonnenten 
en lättanvänd möjlighet att förhindra
1) identifiering av sitt abonnemang,

2) identifiering av abonnemanget för in-
kommande samtal,

3) mottagande av sådana inkommande 
samtal i fråga om vilka identifiering av 
abonnemanget är förhindrad, om det är tek-
niskt möjligt utan oskäliga kostnader, och

4) identifiering av det abonnemang till 
vilket inkommande samtal har styrts om.

De tjänster som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 
punkten ska vara avgiftsfria för abonnenten.
Teleföretag som tillhandahåller identifiering 
av abonnemang ska ge användarna en enkel 
och kostnadsfri möjlighet att särskilt för 
varje utgående samtal hindra identifiering av 
sitt abonnemang.

Teleföretagen ska informera abonnenterna 
och användarna om de tjänster som avses i 
denna paragraf.

Teleföretagen ska se till att de hinder som 
avses i 2 och 4 mom. kan kringgås då upp-
lysningar lämnas ut till myndigheter som tar 
emot nödmeddelanden i enlighet med 321 § 
eller till polisen i enlighet med vad som fö-
reskrivs särskilt. Uppgifter som ska lagras 
enligt 157 § får lämnas ut endast till myn-
digheter som enligt lag har rätt att få uppgif-
terna.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela tekniska föreskrifter om kringgå-
ende av identifieringshinder som avses i 2, 4 
och 6 mom.

134 §

Specificering av fakturor och specificering 
per uppkoppling

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan be-
gäran specificera fakturan för användning av 
ett abonnemang. Av fakturan ska åtminstone 
följande faktureringsposter framgå utan svå-
righet:

1) lokalsamtal och nätersättningar för sam-
tal som avses i 2—4 punkten,

2) fjärrsamtal,
3) internationella samtal,
4) mobilsamtal,

134 §

Specificering av fakturor och specificering 
per uppkoppling

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan be-
gäran specificera fakturan för användning av 
ett abonnemang. Av fakturan ska åtminstone 
följande faktureringsposter framgå utan svå-
righet:

1) lokalsamtal och nätersättningar för sam-
tal som avses i 2—4 punkten,

2) fjärrsamtal,
3) internationella samtal,
4) mobilsamtal,
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5) grundavgifter,
6) textmeddelanden, bildmeddelanden och 

övriga meddelanden,
7) dataöverföringstjänster,
8) betalteletjänster, enligt vad som före-

skrivs i 2 mom.
I fråga om sådana betalteletjänster som 

avses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i 
fakturan specificera

1) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det är fråga om 
betalningstransaktioner som hör till tillämp-
ningsområdet för betaltjänstlagen,

2) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det enbart är 
fråga om sådan betalning via en automatisk 
tjänst för en nyttighet eller tjänst som inte 
hör till tillämpningsområdet för betaltjänst-
lagen och som för abonnenten i första hand 
innebär andra betalningar än avgifter för an-
vändning av kommunikationstjänster,

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 
punkten avsedda uppkopplingar som för 
abonnenten innebär andra betalningar än 
avgifter för användning av kommunikations-
tjänster.

Information som avses i 2 mom. får inte 
innehålla uppgifter om kommunikation som 
omfattas av integritetsskyddet.

Teleföretaget ska på begäran av en abon-
nent kostnadsfritt specificera en faktura per 
uppkoppling. Om inte något annat följer av 
2 eller 3 mom. ska specificeringen ges 
abonnenten på så sätt att de tre sista siff-
rorna i telefonnumret är dolda, eller på något 
annat sådant sätt att det utifrån specifice-
ringen inte går att identifiera den andra 
kommunikationsparten.

Teleföretaget ska på begäran av en använ-
dare specificera en faktura per uppkoppling, 
med fullständiga uppgifter om abonne-
mangsnummer för kommunikationsparterna 
eller med andra fullständiga identifierings-
uppgifter för kommunikationstjänsten. En 
användare som är yngre än 15 år företräds 
av vårdnadshavaren. Bestämmelser om att 
företräda barn finns dessutom i lagen angå-
ende vårdnad om barn och umgängesrätt 
(361/1983). En omyndig som inte är min-
derårig företräds av dennes intressebeva-
kare. Bestämmelser om att företräda omyn-
diga som inte är minderåriga finns i lagen 

5) grundavgifter,
6) textmeddelanden, bildmeddelanden och 

övriga meddelanden,
7) dataöverföringstjänster,
8) betalteletjänster, enligt vad som före-

skrivs i 2 mom.
I fråga om sådana betalteletjänster som 

avses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i 
fakturan specificera 

1) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det är fråga om 
betalningstransaktioner som hör till tillämp-
ningsområdet för betaltjänstlagen,  

2) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det enbart är 
fråga om sådan betalning via en automatisk 
tjänst för en nyttighet eller tjänst som inte 
hör till tillämpningsområdet för betaltjänst-
lagen och som för abonnenten i första hand 
innebär andra betalningar än avgifter för an-
vändning av kommunikationstjänster, 

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 
punkten avsedda uppkopplingar som för 
abonnenten innebär andra betalningar än 
avgifter för användning av kommunikations-
tjänster. 
Information som avses i 2 mom. får inte in-
nehålla uppgifter om kommunikation som 
omfattas av integritetsskyddet.

Teleföretaget ska på begäran av en abon-
nent kostnadsfritt specificera en faktura per 
uppkoppling. Om inte något annat följer av 
2 eller 3 mom. ska specificeringen ges 
abonnenten på så sätt att de tre sista siff-
rorna i telefonnumret är dolda, eller på något 
annat sådant sätt att det utifrån specifice-
ringen inte går att identifiera den andra 
kommunikationsparten.

Teleföretaget ska på begäran av en använ-
dare specificera en faktura per uppkoppling, 
med fullständiga uppgifter om abonne-
mangsnummer för kommunikationsparterna 
eller med andra fullständiga identifierings-
uppgifter för kommunikationstjänsten. En 
användare som är yngre än 15 år företräds 
av vårdnadshavaren. Bestämmelser om att 
företräda barn finns dessutom i lagen angå-
ende vårdnad om barn och umgängesrätt 
(361/1983). En omyndig som inte är min-
derårig företräds av dennes intressebeva-
kare. Bestämmelser om att företräda omyn-
diga som inte är minderåriga finns i lagen 
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om förmyndarverksamhet (442/1999).
En specificering per uppkoppling får inte 

innehålla förmedlingsuppgifter om kost-
nadsfria tjänster. Abonnenten har rätt att på 
begäran få en icke-specificerad faktura.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om innehållet i en specifi-
kation som avses i denna paragraf och hur 
specifikationen ska utformas.

om förmyndarverksamhet (442/1999).
En specificering per uppkoppling får inte 

innehålla förmedlingsuppgifter om kost-
nadsfria tjänster. Abonnenten har rätt att på 
begäran få en icke-specificerad faktura.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
en specifikation som avses i denna paragraf 
och hur specifikationen ska utformas.

135 §

Rätt att begränsa användningen av ett 
abonnemang till mottagning av annat än 

kommunikationstjänster

Ett teleföretag ska på abonnentens begäran 
avgiftsfritt spärra användningen av ett abon-
nemang för andra tjänster än kommunikat-
ionstjänster och utgående trafik från abon-
nemanget till en viss trafiktyp, om det tek-
niskt är enkelt att genomföra spärrningen. 
Om spärrningen senare avlägsnas på abon-
nentens begäran, får teleföretaget ta ut en 
avgift för åtgärden.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om vilka spärrtjänster 
abonnenterna åtminstone ska erbjudas, om 
det tekniska utförandet av spärrtjänster och 
om prisinformation för samtalen. 

Ett teleföretag har rätt att spärra använd-
ningen av en annan tjänst än en kommuni-
kationstjänst, om

1) abonnenten inte inom två veckor från 
det att en betalningsuppmaning har sänts be-
talar en till betalning förfallen faktura för 
den andra tjänsten,

2) abonnenten överskrider den limit som 
avses i 112 §,

3) det behövs för att förhindra missbruk 
eller skador.

Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta 
abonnenten om en sådan spärrning som av-
ses i 3 mom.

Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp 
samtal eller att annars spärra användningen 
av en sådan annan tjänst än en kommunikat-
ionstjänst vars uppenbara syfte är att sträva 
efter orättmätig ekonomisk vinning och som 
medför avgifter för abonnenten.

153 §

Rätt att begränsa användningen av ett 
abonnemang till mottagning av annat än 

kommunikationstjänster

Ett teleföretag ska på abonnentens begäran 
avgiftsfritt spärra användningen av ett abon-
nemang för andra tjänster än kommunikat-
ionstjänster och utgående trafik från abon-
nemanget till en viss trafiktyp, om det tek-
niskt är enkelt att genomföra spärrningen. 
Om spärrningen senare avlägsnas på abon-
nentens begäran, får teleföretaget ta ut en 
avgift för åtgärden.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om vilka 
spärrtjänster abonnenterna åtminstone ska 
erbjudas, om det tekniska utförandet av 
spärrtjänster och om prisinformation för 
samtalen.

Ett teleföretag har rätt att spärra använd-
ningen av en annan tjänst än en kommuni-
kationstjänst, om

1) abonnenten inte inom två veckor från 
det att en betalningsuppmaning har sänts be-
talar en till betalning förfallen faktura för 
den andra tjänsten,

2) abonnenten överskrider den limit som 
avses i 112 §,

3) det behövs för att förhindra missbruk 
eller skador.

Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta 
abonnenten om en sådan spärrning som av-
ses i 3 mom.

Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp 
samtal eller att annars spärra användningen 
av en sådan annan tjänst än en kommunikat-
ionstjänst vars uppenbara syfte är att sträva 
efter orättmätig ekonomisk vinning och som 
medför avgifter för abonnenten.
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143 §

Behandlingsrätt i fall av missbruk

En kommunikationsförmedlare får be-
handla förmedlingsuppgifter för att upp-
täcka, hindra eller utreda gratisanvändning 
av en avgiftsbelagd tjänst eller annat jäm-
förbart missbruk som gäller användning av 
tjänster.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur sådan behandling 
av förmedlingsuppgifter som avses i 1 mom. 
ska utföras tekniskt.

143 §

Behandlingsrätt i fall av missbruk

En kommunikationsförmedlare får be-
handla förmedlingsuppgifter för att upp-
täcka, hindra eller utreda gratisanvändning 
av en avgiftsbelagd tjänst eller annat jäm-
förbart missbruk som gäller användning av 
tjänster.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur sådan 
behandling av förmedlingsuppgifter som av-
ses i 1 mom. ska utföras tekniskt.

145 §

Dokumentering av behandlingshistorik

En kommunikationsförmedlare ska doku-
mentera detaljerade loggdata om behand-
lingen av förmedlingsuppgifter i datasystem 
som innehåller förmedlingsuppgifter med 
central betydelse för konfidentialiteten och 
integritetsskyddet, om det är tekniskt möjligt 
utan oskäliga kostnader. Av loggdata ska det 
framgå tidpunkten för behandlingen, hur 
länge behandlingen pågått samt handlägga-
ren. Loggdata om behandlingen ska lagras i 
två år efter dokumenteringen.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om det tekniska genomfö-
randet av dokumentering och lagring av 
uppgifter som avses i 1 mom.

145 §

Dokumentering av behandlingshistorik

En kommunikationsförmedlare ska doku-
mentera detaljerade loggdata om behand-
lingen av förmedlingsuppgifter i datasystem 
som innehåller förmedlingsuppgifter med 
central betydelse för konfidentialiteten och 
integritetsskyddet, om det är tekniskt möjligt 
utan oskäliga kostnader. Av loggdata ska det 
framgå tidpunkten för behandlingen, hur 
länge behandlingen pågått samt handlägga-
ren. Loggdata om behandlingen ska lagras i 
två år efter dokumenteringen.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om det tek-
niska genomförandet av dokumentering och 
lagring av uppgifter som avses i 1 mom.

157 §

Skyldighet att lagra uppgifter för myndig-
heternas behov

Trots vad som i denna avdelning före-
skrivs om behandling av förmedlingsuppgif-
ter ska ett företag som särskilt utsetts genom 
beslut av inrikesministeriet och som har 
gjort televerksamhetsanmälan (lagringsskyl-
digt företag), under de förutsättningar som 
anges nedan, se till att de uppgifter som om-
fattas av lagringsskyldigheten enligt 2 och 3 
mom. lagras under de lagringstider som 
anges i 4 mom. Uppgifterna får endast an-
vändas för att utreda och åtalspröva brott 
som avses i 10 kap. 6 § 2 mom. i tvångsme-

157 §

Skyldighet att lagra uppgifter för myndig-
heternas behov

Trots vad som i denna avdelning före-
skrivs om behandling av förmedlingsuppgif-
ter ska ett företag som särskilt utsetts genom 
beslut av inrikesministeriet och som har 
gjort televerksamhetsanmälan (lagringsskyl-
digt företag), under de förutsättningar som 
anges nedan, se till att de uppgifter som om-
fattas av lagringsskyldigheten enligt 2 och 3 
mom. lagras under de lagringstider som 
anges i 4 mom. Uppgifterna får endast an-
vändas för att utreda och åtalspröva brott 
som avses i 10 kap. 6 § 2 mom. i tvångsme-
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delslagen (806/2011).
Lagringsskyldigheten gäller uppgifter som 

avser
1) sådana telefonitjänster eller textmedde-

landetjänster i mobilnät som tillhandahålls 
av ett lagringsskyldigt företag, inklusive 
samtal som har kopplats men inte besvarats 
eller samtal som har förhindrats till följd av 
en driftåtgärd i nätet,

2) internettelefonitjänster som tillhanda-
hålls av ett lagringsskyldigt företag, med 
vilket avses tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteföretag och som ända till slutkunder-
na är baserade på internetprotokoll och möj-
liggör samtal,

3) internetaccesstjänster som tillhandahålls 
av ett lagringsskyldigt företag.

Lagringsskyldigheten i fråga om tjänster 
enligt 2 mom. 1 och 2 punkten gäller upp-
gifter om abonnentens och den registrerade 
användarens namn och adress, abonne-
mangets identifieringsuppgifter och uppgif-
ter med vilkas hjälp en användare av kom-
munikationstjänster kan identifieras samt 
användarens transaktioner, inklusive om-
styrda samtal, kan fastställas utifrån med-
delandets typ och mottagare samt tidpunkt 
och varaktighet för kommunikationen. Lag-
ringsskyldigheten i fråga om en tjänst som 
avses i 2 mom. 1 punkten gäller dessutom 
uppgifter med vilkas hjälp den kommunikat-
ionsutrustning som använts och utrustning-
ens och abonnemangets position när trans-
aktionen inleddes kan fastställas. Lagrings-
skyldigheten i fråga om en tjänst som avses i 
2 mom. 3 punkten gäller uppgifter om abon-
nentens och den registrerade användarens 
namn och adress, abonnemangets identifie-
ringsuppgifter och installeringsadress och 
uppgifter med vilkas hjälp en användare av 
kommunikationstjänster och den utrustning 
som använts kan identifieras samt tidpunkt 
och varaktighet för tjänsternas användning 
kan fastställas. Vilka uppgifter som lagras 
ska avgränsas till endast de som med beak-
tande av tjänstens tekniska genomförande är 
nödvändiga för att specificera den informat-
ion som avses ovan i detta moment.

Lagringstiden för uppgifter om de tjänster 
som avses i 2 mom. 1 punkten är 12 måna-
der, om de tjänster som avses i 2 mom. 3 
punkten 9 månader och om de tjänster som 

delslagen (806/2011).
Lagringsskyldigheten gäller uppgifter som 

avser
1) sådana telefonitjänster eller textmedde-

landetjänster i mobilnät som tillhandahålls 
av ett lagringsskyldigt företag, inklusive 
samtal som har kopplats men inte besvarats 
eller samtal som har förhindrats till följd av 
en driftåtgärd i nätet,

2) internettelefonitjänster som tillhanda-
hålls av ett lagringsskyldigt företag, med 
vilket avses tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteföretag och som ända till slutkunder-
na är baserade på internetprotokoll och möj-
liggör samtal,

3) internetaccesstjänster som tillhandahålls 
av ett lagringsskyldigt företag.

Lagringsskyldigheten i fråga om tjänster 
enligt 2 mom. 1 och 2 punkten gäller upp-
gifter om abonnentens och den registrerade 
användarens namn och adress, abonne-
mangets identifieringsuppgifter och uppgif-
ter med vilkas hjälp en användare av kom-
munikationstjänster kan identifieras samt 
användarens transaktioner, inklusive om-
styrda samtal, kan fastställas utifrån med-
delandets typ och mottagare samt tidpunkt 
och varaktighet för kommunikationen. Lag-
ringsskyldigheten i fråga om en tjänst som 
avses i 2 mom. 1 punkten gäller dessutom 
uppgifter med vilkas hjälp den kommunikat-
ionsutrustning som använts och utrustning-
ens och abonnemangets position när trans-
aktionen inleddes kan fastställas. Lagrings-
skyldigheten i fråga om en tjänst som avses i 
2 mom. 3 punkten gäller uppgifter om abon-
nentens och den registrerade användarens 
namn och adress, abonnemangets identifie-
ringsuppgifter och installeringsadress och 
uppgifter med vilkas hjälp en användare av 
kommunikationstjänster och den utrustning 
som använts kan identifieras samt tidpunkt 
och varaktighet för tjänsternas användning 
kan fastställas. Vilka uppgifter som lagras 
ska avgränsas till endast de som med beak-
tande av tjänstens tekniska genomförande är 
nödvändiga för att specificera den informat-
ion som avses ovan i detta moment.

Lagringstiden för uppgifter om de tjänster 
som avses i 2 mom. 1 punkten är 12 måna-
der, om de tjänster som avses i 2 mom. 3 
punkten 9 månader och om de tjänster som 
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avses i 2 mom. 2 punkten 6 månader. Lag-
ringstiden börjar när transaktionen inleds.

Lagringsskyldigheten gäller inte innehållet 
i meddelanden eller förmedlingsuppgifter 
som samlats vid bläddring av webbsidor.

En förutsättning för lagringsskyldighet är 
att uppgifterna är tillgängliga och har gene-
rerats eller behandlats i samband med till-
handahållande av det lagringsskyldiga före-
tagets allmänt tillgängliga kommunikations-
tjänster med stöd av denna lag eller person-
uppgiftslagen (523/1999).

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska lagras får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Kommunikationsverket meddelar före-
skrifter om de tekniska detaljerna kring de 
uppgifter som omfattas av lagringsskyldig-
heten.

avses i 2 mom. 2 punkten 6 månader. Lag-
ringstiden börjar när transaktionen inleds.

Lagringsskyldigheten gäller inte innehållet 
i meddelanden eller förmedlingsuppgifter 
som samlats vid bläddring av webbsidor.

En förutsättning för lagringsskyldighet är 
att uppgifterna är tillgängliga och har gene-
rerats eller behandlats i samband med till-
handahållande av det lagringsskyldiga före-
tagets allmänt tillgängliga kommunikations-
tjänster med stöd av denna lag eller Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning).

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska lagras får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar föreskrifter om de tekniska detal-
jerna kring de uppgifter som omfattas av 
lagringsskyldigheten.

158 §

Skyldigheter och förfaringssätt vid behand-
ling av uppgifter som lagras för myndighet-

ernas behov

Ett lagringsskyldigt företag ska innan lag-
ringsskyldigheten fullgörs förhandla med in-
rikesministeriet om myndigheternas behov 
när det gäller lagringen av uppgifter. Det 
lagringsskyldiga företaget beslutar om det 
tekniska genomförandet av lagringen. Upp-
gifterna ska lagras kostnadseffektivt. Dessu-
tom ska hänsyn tas till behoven inom det 
lagringsskyldiga företagets rörelse, syste-
mens tekniska egenskaper och den betal-
ningsansvariga myndighetens behov. Lag-
ringen av uppgifterna ska om möjligt plane-
ras så att flera företag inte lagrar samma 
uppgifter.

Inrikesministeriet har rätt att från en utom-
stående tjänsteleverantör skaffa ett system 
till vilket de uppgifter som omfattas av lag-
ringsskyldigheten kan överföras. Ett lag-
ringsskyldigt företag har rätt att i systemet 
registrera också uppgifter vars behandling 

158 §

Skyldigheter och förfaringssätt vid behand-
ling av uppgifter som lagras för myndighet-

ernas behov

Ett lagringsskyldigt företag ska innan lag-
ringsskyldigheten fullgörs förhandla med in-
rikesministeriet om myndigheternas behov 
när det gäller lagringen av uppgifter. Det 
lagringsskyldiga företaget beslutar om det 
tekniska genomförandet av lagringen. Upp-
gifterna ska lagras kostnadseffektivt. Dessu-
tom ska hänsyn tas till behoven inom det 
lagringsskyldiga företagets rörelse, syste-
mens tekniska egenskaper och den betal-
ningsansvariga myndighetens behov. Lag-
ringen av uppgifterna ska om möjligt plane-
ras så att flera företag inte lagrar samma 
uppgifter.

Inrikesministeriet har rätt att från en utom-
stående tjänsteleverantör skaffa ett system 
till vilket de uppgifter som omfattas av lag-
ringsskyldigheten kan överföras. Ett lag-
ringsskyldigt företag har rätt att i systemet 
registrera också uppgifter vars behandling 
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för företagets eget behov ännu inte har av-
slutats.

På det lagringsskyldiga företagets skyl-
dighet att sörja för informationssäkerheten 
tillämpas 247 §. Det lagringsskyldiga före-
taget ska utse dem som har rätt att behandla 
lagrade uppgifter eller ange de arbetsuppgif-
ter i vilka de får behandlas. Det lagrings-
skyldiga företaget ska se till att abonnenter-
na får tillgång till information om lagringen 
av uppgifterna och om syftet med lagringen.

De uppgifter som lagras ska utan onödigt 
dröjsmål kunna lämnas till myndigheterna. 
Ett lagringsskyldigt företag ska vid behov 
samarbeta med ett nätföretag, så att lagring-
en även omfattar de tillgängliga uppgifter 
enligt 157 § som nätföretaget behandlar för 
att genomföra det lagringsskyldiga företa-
gets tjänster.

Närmare bestämmelser om hur skyldig-
heten att lagra uppgifter ska fullgöras får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om det tekniska genomfö-
randet av lagringsskyldigheten och om in-
formationssäkerheten.

för företagets eget behov ännu inte har av-
slutats.

På det lagringsskyldiga företagets skyl-
dighet att sörja för informationssäkerheten 
tillämpas 247 §. Det lagringsskyldiga före-
taget ska utse dem som har rätt att behandla 
lagrade uppgifter eller ange de arbetsuppgif-
ter i vilka de får behandlas. Det lagrings-
skyldiga företaget ska se till att abonnenter-
na får tillgång till information om lagringen 
av uppgifterna och om syftet med lagringen.

De uppgifter som lagras ska utan onödigt 
dröjsmål kunna lämnas till myndigheterna. 
Ett lagringsskyldigt företag ska vid behov 
samarbeta med ett nätföretag, så att lagring-
en även omfattar de tillgängliga uppgifter 
enligt 157 § som nätföretaget behandlar för 
att genomföra det lagringsskyldiga företa-
gets tjänster.

Närmare bestämmelser om hur skyldig-
heten att lagra uppgifter ska fullgöras får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om det tek-
niska genomförandet av lagringsskyldighet-
en och om informationssäkerheten.

163 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på domännamn un-
der den nationella toppdomänen för Finland 
(toppdomänen fi) och under toppdomänen 
för landskapet Åland (toppdomänen ax)
samt på domännamnsverksamhet och regi-
streringstjänster för domännamn i samband 
därmed.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om det 
domännamnsregister som förvaltas av 
Kommunikationsverket ska också tillämpas 
på registret över domännamn under topp-
domänen ax.

163 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på domännamn un-
der den nationella toppdomänen för Finland 
(toppdomänen fi) och under toppdomänen 
för landskapet Åland (toppdomänen ax)
samt på domännamnsverksamhet och regi-
streringstjänster för domännamn i samband 
därmed.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om det 
domännamnsregister som förvaltas av 
Transport- och kommunikationsverket ska 
också tillämpas på registret över domän-
namn under toppdomänen ax.

164 §

Kommunikationsverkets domännamnsverk-
samhet och förmedling av domännamn

Kommunikationsverket förvaltar ett regis-
ter över domännamn under toppdomänen fi 

164 §

Transport- och kommunikationsverkets do-
männamnsverksamhet och förmedling av 

domännamn

Transport- och kommunikationsverket
förvaltar ett register över domännamn under 
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(domännamnsregister) och en databas med 
teknisk information om domännamn för 
styrning av internettrafiken (fi-roten).

Endast verksamhetsutövare som enligt 165 
§ har lämnat in en anmälan om registrar-
verksamhet (registrar) får göra registrering-
ar i domännamnsregistret. Kommunikations-
verket får emellertid för domännamnsför-
valtningens behov avgiftsfritt registrera do-
männamn som består av endast ett tecken 
samt andra domännamn. Kommunikations-
verket får också göra andra anteckningar i 
domännamnsregistret som behövs för att 
genomföra denna lag.

Ett domännamn kan registreras på en an-
vändare som är en juridisk person, en en-
skild näringsidkare eller en annan samman-
slutning eller en fysisk person (domän-
namnsanvändare).

toppdomänen fi (domännamnsregister) och 
en databas med teknisk information om do-
männamn för styrning av internettrafiken 
(fi-roten).

Endast verksamhetsutövare som enligt 165 
§ har lämnat in en anmälan om registrar-
verksamhet (registrar) får göra registrering-
ar i domännamnsregistret. Transport- och 
kommunikationsverket får emellertid för 
domännamnsförvaltningens behov avgifts-
fritt registrera domännamn som består av 
endast ett tecken samt andra domännamn. 
Transport- och kommunikationsverket får 
också göra andra anteckningar i domän-
namnsregistret som behövs för att genom-
föra denna lag.

Ett domännamn kan registreras på en an-
vändare som är en juridisk person, en en-
skild näringsidkare eller en annan samman-
slutning eller en fysisk person (domän-
namnsanvändare).

165 §

Registrarens anmälningsskyldighet

En registrar ska göra en anmälan till den 
myndighet som förvaltar domännamnsre-
gistret innan den inleder sin verksamhet. 
Anmälan ska innehålla registrarens identifi-
eringsuppgifter, den e-postadress som ska 
användas för hörande och delgivning samt 
andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
informeras om ändringar i de uppgifter som 
registraren har anmält. Om verksamheten 
läggs ned ska Kommunikationsverket och 
kunderna informeras om detta minst två 
veckor i förväg. Om Kommunikationsverket
med stöd av 171 § 2 mom. har meddelat ett 
förbudsbeslut ska kunderna utan dröjsmål 
informeras om detta.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur anmälan ska göras 
och om innehållet i den.

165 §

Registrarens anmälningsskyldighet

En registrar ska göra en anmälan till den 
myndighet som förvaltar domännamnsre-
gistret innan den inleder sin verksamhet. 
Anmälan ska innehålla registrarens identifi-
eringsuppgifter, den e-postadress som ska 
användas för hörande och delgivning samt 
andra uppgifter som behövs för tillsynen.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål informeras om ändringar i de 
uppgifter som registraren har anmält. Om 
verksamheten läggs ned ska Transport- och 
kommunikationsverket och kunderna infor-
meras om detta minst två veckor i förväg. 
Om Transport- och kommunikationsverket
med stöd av 171 § 2 mom. har meddelat ett 
förbudsbeslut ska kunderna utan dröjsmål 
informeras om detta.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur anmä-
lan ska göras och om innehållet i den.

166 §

Domännamnets form och innehåll

166 §

Domännamnets form och innehåll
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Ett domännamn får bestå av minst två och 
högst 63 tecken.

Ett domännamn får vid registreringstid-
punkten inte

1) motsvara någon annans skyddade namn 
eller märke, om inte domännamnsanvända-
ren kan ge en godtagbar grund för registre-
ringen av domännamnet, eller

2) likna någon annans skyddade namn el-
ler märke, om domännamnet registreras i 
uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om de konfigurationer som är nöd-
vändiga för att domännamnet ska fungera 
och om domännamnets form, antal tecken 
och tillåtna tecken.

Ett domännamn får bestå av minst två och 
högst 63 tecken.

Ett domännamn får vid registreringstid-
punkten inte

1) motsvara någon annans skyddade namn 
eller märke, om inte domännamnsanvända-
ren kan ge en godtagbar grund för registre-
ringen av domännamnet, eller

2) likna någon annans skyddade namn el-
ler märke, om domännamnet registreras i 
uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter om de konfigurationer 
som är nödvändiga för att domännamnet ska 
fungera och om domännamnets form, antal 
tecken och tillåtna tecken.

167 §

Anteckning av uppgifter i domännamnsre-
gistret och offentliggörande av uppgifter

Ett domännamn ska registreras på domän-
namnsanvändaren. Registraren ska i domän-
namnsregistret anteckna korrekta och upp-
daterade uppgifter som identifierar domän-
namnsanvändaren samt den e-postadress 
som ska användas för hörande och delgiv-
ning

Kommunikationsverket får offentliggöra 
uppgifter ur domännamnsregistret på sina 
webbsidor. I fråga om fysiska personer får 
på webbsidorna offentliggöras domännam-
net och användarens namn. I övrigt ska på 
utlämnande av uppgifter ur registret tilläm-
pas 16 § i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet.

Ett domännamn som har registrerats i do-
männamnsregistret gäller i högst fem år. 
Registraren kan förnya en domänregistrering 
för högst fem år i sänder.

Kommunikationsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om hur registreringen tekniskt 
ska genomföras och om de uppgifter som 
ska lämnas i samband med registreringen.

167 §

Anteckning av uppgifter i domännamnsre-
gistret och offentliggörande av uppgifter

Ett domännamn ska registreras på domän-
namnsanvändaren. Registraren ska i domän-
namnsregistret anteckna korrekta och upp-
daterade uppgifter som identifierar domän-
namnsanvändaren samt den e-postadress 
som ska användas för hörande och delgiv-
ning

Transport- och kommunikationsverket får 
offentliggöra uppgifter ur domännamnsre-
gistret på sina webbsidor. I fråga om fysiska 
personer får på webbsidorna offentliggöras 
domännamnet och användarens namn. I öv-
rigt ska på utlämnande av uppgifter ur re-
gistret tillämpas 16 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet.

Ett domännamn som har registrerats i do-
männamnsregistret gäller i högst fem år. 
Registraren kan förnya en domänregistrering 
för högst fem år i sänder.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda närmare föreskrifter om hur registre-
ringen tekniskt ska genomföras och om de 
uppgifter som ska lämnas i samband med 
registreringen.
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168 §

Överföring av domännamn och byte av re-
gistrar

Domännamnsanvändaren kan överföra 
domännamnet till en annan användare under 
domännamnets giltighetstid. Registraren ska 
göra överföringen inom rimlig tid från mot-
tagandet av begäran. Om domännamnet inte 
har överförts inom rimlig tid kan Kommuni-
kationsverket göra överföringen. Ett domän-
namn kan inte överföras om ett ärende som 
gäller avregistrering av domännamnet är an-
hängigt vid Kommunikationsverket.

Kommunikationsverket kan återföra do-
männamnet till dess ursprungliga användare 
om domännamnet har överförts till någon 
annan utan användarens samtycke och 
denne begär att registreringen ska korrige-
ras, och mottagaren av överföringen inte 
inom utsatt tid anför en godtagbar grund för 
överföringen.

Domännamnsanvändaren kan byta regist-
rar under domännamnets giltighetstid. Re-
gistraren ska vidta de åtgärder som krävs för 
att byta registrar inom rimlig tid från motta-
gandet av begäran. Om domännamnet inte 
har överförts till en annan registrar inom 
rimlig tid kan Kommunikationsverket göra 
överföringen.

Kommunikationsverket får utfärda före-
skrifter om det tekniska genomförandet och 
tidsfristerna i fråga om överföring av do-
männamn och byte av registrar.

168 §

Överföring av domännamn och byte av re-
gistrar

Domännamnsanvändaren kan överföra 
domännamnet till en annan användare under 
domännamnets giltighetstid. Registraren ska 
göra överföringen inom rimlig tid från mot-
tagandet av begäran. Om domännamnet inte 
har överförts inom rimlig tid kan Transport-
och kommunikationsverket göra överföring-
en. Ett domännamn kan inte överföras om 
ett ärende som gäller avregistrering av do-
männamnet är anhängigt vid Transport- och 
kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan 
återföra domännamnet till dess ursprungliga 
användare om domännamnet har överförts 
till någon annan utan användarens samtycke 
och denne begär att registreringen ska korri-
geras, och mottagaren av överföringen inte 
inom utsatt tid anför en godtagbar grund för 
överföringen.

Domännamnsanvändaren kan byta regist-
rar under domännamnets giltighetstid. Re-
gistraren ska vidta de åtgärder som krävs för 
att byta registrar inom rimlig tid från motta-
gandet av begäran. Om domännamnet inte 
har överförts till en annan registrar inom 
rimlig tid kan Transport- och kommunikat-
ionsverket göra överföringen.

Transport- och kommunikationsverket får 
utfärda föreskrifter om det tekniska genom-
förandet och tidsfristerna i fråga om överfö-
ring av domännamn och byte av registrar.

169 §

Avregistrering av domännamn

Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn och avlägsna det ur fi-roten om 
de uppgifter som avses i 167 § 1 mom. är 
bristfälliga eller felaktiga och om uppgifter-
na trots uppmaning inte korrigeras inom ut-
satt tid.

Om domännamnets giltighetstid har löpt 
ut avregistrerar Kommunikationsverket do-
männamnet och avlägsnar det ur fi-roten 
utan att höra användaren.

Om innehavaren av en rättighet som avses 

169 §

Avregistrering av domännamn

Transport- och kommunikationsverket får 
avregistrera ett domännamn och avlägsna 
det ur fi-roten om de uppgifter som avses i 
167 § 1 mom. är bristfälliga eller felaktiga 
och om uppgifterna trots uppmaning inte 
korrigeras inom utsatt tid.

Om domännamnets giltighetstid har löpt 
ut avregistrerar Transport- och kommunikat-
ionsverket domännamnet och avlägsnar det 
ur fi-roten utan att höra användaren.

Om innehavaren av en rättighet som avses 
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i 166 § 2 mom. begär att ett domännamn ska 
avregistreras kan Kommunikationsverket av-
registrera ett domännamn som har registre-
rats i strid med lagens bestämmelser och av-
lägsna det ur fi-roten, eller registrera do-
männamnet på innehavaren av rättigheten.

Kommunikationsverket kan för en tid av 
högst ett år avlägsna registreringen av ett 
domännamn ur fi-roten utan att höra do-
männamnsanvändaren, om domännamnsan-
vändaren har ansökt om flera domännamn 
som liknar någon annans skyddade namn el-
ler märke och innehavaren av det skyddade 
namnet eller märket begär att domännamnet 
ska avregistreras.

Ett domännamn som har avregistrerats blir 
ledigt och allmänt tillgängligt för nyregistre-
ring en månad efter avregistreringen.

Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn, om en domstol genom ett la-
gakraftvunnet avgörande har förbjudit an-
vändningen av domännamnet.

i 166 § 2 mom. begär att ett domännamn ska 
avregistreras kan Transport- och kommuni-
kationsverket avregistrera ett domännamn 
som har registrerats i strid med lagens be-
stämmelser och avlägsna det ur fi-roten, el-
ler registrera domännamnet på innehavaren 
av rättigheten.

Transport- och kommunikationsverket kan 
för en tid av högst ett år avlägsna registre-
ringen av ett domännamn ur fi-roten utan att 
höra domännamnsanvändaren, om domän-
namnsanvändaren har ansökt om flera do-
männamn som liknar någon annans skyd-
dade namn eller märke och innehavaren av 
det skyddade namnet eller märket begär att 
domännamnet ska avregistreras.

Ett domännamn som har avregistrerats blir 
ledigt och allmänt tillgängligt för nyregistre-
ring en månad efter avregistreringen.

Transport- och kommunikationsverket får 
avregistrera ett domännamn, om en domstol 
genom ett lagakraftvunnet avgörande har 
förbjudit användningen av domännamnet.

170 §

Registrarens övriga skyldigheter

En registrar ska
1) innan ett domännamn registreras till-

handahålla behövlig information enligt 
denna lag om kraven på domännamnets in-
nehåll och form,

2) uppdatera uppgifterna i domännamns-
registret,

3) kunna göra anteckningar i domän-
namnsregistret med hjälp av tekniska ar-
rangemang som Kommunikationsverket har 
fastställt,

4) i tillräcklig omfattning och effektivt in-
formera en domännamnsanvändare om att 
domännamnets giltighetstid löper ut,

5) på begäran av domännamnsanvändaren 
avregistrera ett domännamn innan dess gil-
tighetstid har löpt ut,

6) sörja för informationssäkerheten i sin 
verksamhet,

7) utan dröjsmål meddela Kommunikat-

170 §

Registrarens övriga skyldigheter

En registrar ska
1) innan ett domännamn registreras till-

handahålla behövlig information enligt 
denna lag om kraven på domännamnets in-
nehåll och form,

2) uppdatera uppgifterna i domännamns-
registret,

3) kunna göra anteckningar i domän-
namnsregistret med hjälp av tekniska ar-
rangemang som Transport- och kommuni-
kationsverket har fastställt,

4) i tillräcklig omfattning och effektivt in-
formera en domännamnsanvändare om att 
domännamnets giltighetstid löper ut,

5) på begäran av domännamnsanvändaren 
avregistrera ett domännamn innan dess gil-
tighetstid har löpt ut,

6) sörja för informationssäkerheten i sin 
verksamhet,

7) utan dröjsmål meddela Transport- och 
kommunikationsverket om dess förmedling 
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ionsverket om dess förmedling av domän-
namn är utsatt för betydande kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller 
för någonting annat som väsentligen för-
hindrar eller stör den; samtidigt ska registra-
ren också anmäla hur länge störningen eller 
hotet beräknas pågå, om vilka verkningar 
störningen eller hotet har, om avhjälpande 
åtgärder samt om åtgärder för att förhindra 
att störningen upprepas.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om information som ges 
till användare av domännamn, om informat-
ionssäkerheten i registrarens verksamhet, 
om när en störning som avses i 1 mom. 7 
punkten ska anses vara betydande samt om 
innehållet i anmälan samt anmälans utform-
ning och hur den lämnas in.

av domännamn är utsatt för betydande 
kränkningar av eller hot mot informations-
säkerheten eller för någonting annat som vä-
sentligen förhindrar eller stör den; samtidigt 
ska registraren också anmäla hur länge stör-
ningen eller hotet beräknas pågå, om vilka 
verkningar störningen eller hotet har, om 
avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för 
att förhindra att störningen upprepas.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om informat-
ion som ges till användare av domännamn, 
om informationssäkerheten i registrarens 
verksamhet, om när en störning som avses i 
1 mom. 7 punkten ska anses vara betydande 
samt om innehållet i anmälan samt anmälans 
utformning och hur den lämnas in.

171 §

Organisering av domännamnsförvaltningen

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) administrera toppdomänen fi,
2) bedriva och utveckla den domännamns-

verksamhet som avser fi-domäner,
3) sörja för överföringsförbindelserna och 

förbindelsetrafiken från namnservrarna för 
fi-roten till internet,

4) övervaka registrarverksamheten,
5) sörja för informationssäkerheten i den 

domännamnsverksamhet som avser fi-
domäner,

6) på begäran ge intyg och utdrag ur do-
männamnsregistret.

Kommunikationsverket kan ge en registrar 
en anmärkning, om registraren bryter mot 
denna lag eller bestämmelser, föreskrifter 
och beslut som utfärdats med stöd av den. I 
samband med anmärkningen kan Kommuni-
kationsverket ålägga registraren att inom en 
rimlig tid rätta till felet eller försummelsen. 
Om felet eller försummelsen inte rättas till 
inom utsatt tid kan Kommunikationsverket
för en tid av högst ett år förbjuda registraren 
att registrera domännamn eller göra anteck-
ningar som gäller domännamn i domän-
namnsregistret.

171 §

Organisering av domännamnsförvaltningen

Transport- och kommunikationsverket har 
till uppgift att

1) administrera toppdomänen fi,
2) bedriva och utveckla den domännamns-

verksamhet som avser fi-domäner,
3) sörja för överföringsförbindelserna och 

förbindelsetrafiken från namnservrarna för 
fi-roten till internet,

4) övervaka registrarverksamheten,
5) sörja för informationssäkerheten i den 

domännamnsverksamhet som avser fi-
domäner,

6) på begäran ge intyg och utdrag ur do-
männamnsregistret.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ge en registrar en anmärkning, om registra-
ren bryter mot denna lag eller bestämmelser, 
föreskrifter och beslut som utfärdats med 
stöd av den. I samband med anmärkningen 
kan Transport- och kommunikationsverket
ålägga registraren att inom en rimlig tid rätta 
till felet eller försummelsen. Om felet eller 
försummelsen inte rättas till inom utsatt tid 
kan Transport- och kommunikationsverket
för en tid av högst ett år förbjuda registraren 
att registrera domännamn eller göra anteck-
ningar som gäller domännamn i domän-
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namnsregistret.

172 §

Säkerställande av domännamns informat-
ionssäkerhet

Kommunikationsverket har rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att upptäcka, för-
hindra och utreda sådana betydande kränk-
ningar av informationssäkerheten som inne-
bär att fi-domännamn utnyttjas och som är 
riktade mot allmänna kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster eller mot an-
vändare av dem, samt för att inleda förun-
dersökning med anledning av kränkningar-
na. Kommunikationsverket får vidta dessa 
åtgärder utan att höra domännamnsanvända-
ren.

De nödvändiga åtgärder som avses i 1 
mom. kan utföras med avseende på namn-
serverinformationen i fi-roten och kan om-
fatta

1) åtgärder för att förhindra eller begränsa 
den trafik som riktas till domännamnet,

2) åtgärder för att dirigera den trafik som 
riktas till domännamnet till en annan web-
badress, samt

3) andra med 1 och 2 punkten jämförbara 
åtgärder av teknisk natur.

De åtgärder som avses i denna paragraf 
ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i 
proportion till allvaret i den kränkning av in-
formationssäkerheten som ska avvärjas. Åt-
gärderna ska utföras utan att yttrandefrihet-
en, skyddet av konfidentiella meddelanden 
eller integritetsskyddet begränsas mer än 
vad som är nödvändigt för att säkerställa de 
syften som avses i 1 mom. Åtgärderna ska 
avbrytas om det inte längre finns förutsätt-
ningar enligt denna paragraf att vidta dem.

172 §

Säkerställande av domännamns informat-
ionssäkerhet

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att 
upptäcka, förhindra och utreda sådana bety-
dande kränkningar av informationssäkerhet-
en som innebär att fi-domännamn utnyttjas 
och som är riktade mot allmänna kommuni-
kationsnät eller kommunikationstjänster el-
ler mot användare av dem, samt för att in-
leda förundersökning med anledning av 
kränkningarna. Transport- och kommunikat-
ionsverket får vidta dessa åtgärder utan att 
höra domännamnsanvändaren.

De nödvändiga åtgärder som avses i 1 
mom. kan utföras med avseende på namn-
serverinformationen i fi-roten och kan om-
fatta

1) åtgärder för att förhindra eller begränsa 
den trafik som riktas till domännamnet,

2) åtgärder för att dirigera den trafik som 
riktas till domännamnet till en annan web-
badress, samt

3) andra med 1 och 2 punkten jämförbara 
åtgärder av teknisk natur.

De åtgärder som avses i denna paragraf 
ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i 
proportion till allvaret i den kränkning av in-
formationssäkerheten som ska avvärjas. Åt-
gärderna ska utföras utan att yttrandefrihet-
en, skyddet av konfidentiella meddelanden 
eller integritetsskyddet begränsas mer än 
vad som är nödvändigt för att säkerställa de 
syften som avses i 1 mom. Åtgärderna ska 
avbrytas om det inte längre finns förutsätt-
ningar enligt denna paragraf att vidta dem.

195 §

Tillgång till kontaktinformationstjänster

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att 
användarna har tillgång till allmänna och 
täckande nummertjänster till ett skäligt pris.

Teleföretag ska se till att kontaktinformat-

195 §

Tillgång till kontaktinformationstjänster

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att 
användarna har tillgång till allmänna och 
täckande nummertjänster till ett skäligt pris.

Teleföretag ska se till att kontaktinformat-
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ion med namn, adress och telefonnummer i 
fråga om abonnenter som med företaget in-
gått avtal om användning av ett abonnemang 
i ett telefonnät samlas in och publiceras i en 
allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog 
som kan fås till ett skäligt pris.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om tekniska åtgärder som 
är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 
mom. ska kunna fullgöras.

ion med namn, adress och telefonnummer i 
fråga om abonnenter som med företaget in-
gått avtal om användning av ett abonnemang 
i ett telefonnät samlas in och publiceras i en 
allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog 
som kan fås till ett skäligt pris.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tekniska 
åtgärder som är nödvändiga för att skyldig-
heten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

209 §

Europeiskt programutbud

En utövare av televisionsverksamhet ska 
för europeiska program reservera största de-
len av sin årliga sändningstid för fritt mot-
tagbara sändningar. Till denna sändningstid 
räknas dock inte tid som har reserverats för

1) nyheter,
2) sportevenemang,
3) underhållningsprogram av tävlingska-

raktär,
4) reklam,
5) text-tv-sändningar,
6) teleshopping.
Om programutbudet för en utövare av te-

levisionsverksamhet inte når upp till den an-
del europeiskt program som avses i 1 mom., 
ska utövaren lämna Kommunikationsverket
en redogörelse för orsakerna till detta samt 
på begäran en plan för inom vilken tid pro-
gramutbudet kommer att motsvara 1 mom. 
Då ska den europeiska andelen av program-
utbudet emellertid vara åtminstone på 
samma nivå som under föregående tillsyns-
period. 

Närmare bestämmelser om hurdana pro-
gram som ska anses vara i 1 mom. avsedda 
europeiska program i överensstämmelse 
med artikel 1 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2010/13/EU om samordning av 
vissa bestämmelser som fastställs i med-
lemsstaternas lagar och andra författningar 
om tillhandahållande av audiovisuella medi-
etjänster (direktiv om audiovisuella medie-
tjänster) utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Leverantörer av beställ-tv ska främja pro-
duktionen av och tillgången till europeiska 

209 §

Europeiskt programutbud 

En utövare av televisionsverksamhet ska 
för europeiska program reservera största de-
len av sin årliga sändningstid för fritt mot-
tagbara sändningar. Till denna sändningstid 
räknas dock inte tid som har reserverats för 

1) nyheter, 
2) sportevenemang, 
3) underhållningsprogram av tävlingska-

raktär, 
4) reklam, 
5) text-tv-sändningar, 
6) teleshopping. 
Om programutbudet för en utövare av te-

levisionsverksamhet inte når upp till den an-
del europeiskt program som avses i 1 mom., 
ska utövaren lämna Transport- och kommu-
nikationsverket en redogörelse för orsakerna 
till detta samt på begäran en plan för inom 
vilken tid programutbudet kommer att mot-
svara 1 mom. Då ska den europeiska ande-
len av programutbudet emellertid vara åt-
minstone på samma nivå som under föregå-
ende tillsynsperiod.

Närmare bestämmelser om hurdana pro-
gram som ska anses vara i 1 mom. avsedda 
europeiska program i överensstämmelse 
med artikel 1 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2010/13/EU om samordning av 
vissa bestämmelser som fastställs i med-
lemsstaternas lagar och andra författningar 
om tillhandahållande av audiovisuella medi-
etjänster (direktiv om audiovisuella medie-
tjänster) utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Leverantörer av beställ-tv ska främja pro-
duktionen av och tillgången till europeiska 
program i sina tjänster, med hjälp av pro-
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program i sina tjänster, med hjälp av pro-
duktionsfinansiering, programköp, framhä-
vande av europeiska produktioner och mot-
svarande metoder.

duktionsfinansiering, programköp, framhä-
vande av europeiska produktioner och mot-
svarande metoder.

213 §

Förfarande för utövande av ensamrätt

Om en överenskommelse om sådan över-
låtelse av sändningsrätt som avses i 212 § 4 
mom. inte har nåtts, kan den utövare av te-
levisionsverksamhet som har utverkat en-
samrätt eller en utövare av televisionsverk-
samhet som anhållit om överlåtelse av rätten 
i enlighet med 212 § 4 mom. föra ärendet till 
Kommunikationsverket för behandling sen-
ast tre månader innan evenemanget börjar. 
Kommunikationsverket får besluta vad som 
ska betraktas som full ersättning enligt 212 
§ 4 mom. Ersättningen ska bygga på de pri-
ser som betalas för motsvarande rättigheter 
på en konkurrensutsatt marknad. Kommuni-
kationsverket kan även i sitt beslut ställa 
tekniska villkor för överlåtelsen.

Beslut som avses i denna paragraf kan för-
enas med vite. Bestämmelser om vite finns i 
viteslagen (1113/1990).

213 §

Förfarande för utövande av ensamrätt

Om en överenskommelse om sådan över-
låtelse av sändningsrätt som avses i 212 § 4 
mom. inte har nåtts, kan den utövare av te-
levisionsverksamhet som har utverkat en-
samrätt eller en utövare av televisionsverk-
samhet som anhållit om överlåtelse av rätten 
i enlighet med 212 § 4 mom. föra ärendet till 
Transport- och kommunikationsverket för 
behandling senast tre månader innan eve-
nemanget börjar. Transport- och kommuni-
kationsverket får besluta vad som ska be-
traktas som full ersättning enligt 212 § 4 
mom. Ersättningen ska bygga på de priser 
som betalas för motsvarande rättigheter på 
en konkurrensutsatt marknad. Transport-
och kommunikationsverket kan även i sitt 
beslut ställa tekniska villkor för överlåtel-
sen.

Beslut som avses i denna paragraf kan för-
enas med vite. Bestämmelser om vite finns i 
viteslagen (1113/1990).

228 §

Kanalplatsnumrering

Teleföretag som är verksamma i ett mark-
bundet masskommunikationsnät samt utö-
vare av televisions- och radioverksamhet är 
för sin del skyldiga att se till att numrering-
en av kanalplatserna är tydlig och ändamåls-
enlig från användarnas synpunkt. Vid kanal-
platsnumreringen ska Rundradion Ab:s och 
de i 26 § avsedda programkoncessionsha-
varnas programutbud prioriteras.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om den numrering av ka-
nalplatser som avses 1 mom.

228 §

Kanalplatsnumrering

Teleföretag som är verksamma i ett mark-
bundet masskommunikationsnät samt utö-
vare av televisions- och radioverksamhet är 
för sin del skyldiga att se till att numrering-
en av kanalplatserna är tydlig och ändamåls-
enlig från användarnas synpunkt. Vid kanal-
platsnumreringen ska Rundradion Ab:s och 
de i 26 § avsedda programkoncessionsha-
varnas programutbud prioriteras.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om den num-
rering av kanalplatser som avses 1 mom.

242 §

Tillgången till information om telekablars 
placering samt informationssäkerheten vid 

242 §

Tillgången till information om telekablars 
placering samt informationssäkerheten vid 
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behandlingen av den

Teleföretagen ska se till att information 
om var telekablarna är placerade (kabelin-
formation) finns tillgänglig i digital form. 
Teleföretagen ska sörja för att det tekniskt 
sett är möjligt att tillhandahålla kabelin-
formationen centralt och från ett enda ställe.

Kabelinformation ska behandlas på ett så-
dant sätt att informationen är tillbörligt 
skyddad mot kränkningar av och hot mot in-
formationssäkerheten.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare tekniska föreskrifter om kabelinform-
ationens digitala form samt om informat-
ionssäkerheten vid behandlingen av kabelin-
formation.

behandlingen av den

Teleföretagen ska se till att information 
om var telekablarna är placerade (kabelin-
formation) finns tillgänglig i digital form. 
Teleföretagen ska sörja för att det tekniskt 
sett är möjligt att tillhandahålla kabelin-
formationen centralt och från ett enda ställe.

Kabelinformation ska behandlas på ett så-
dant sätt att informationen är tillbörligt 
skyddad mot kränkningar av och hot mot in-
formationssäkerheten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
kabelinformationens digitala form samt om 
informationssäkerheten vid behandlingen av 
kabelinformation.

244 §

Föreskrifter om kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter enligt 243 § om kvalitetskrav på 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster, om informationssäkerhet och om 
kompatibilitet. Föreskrifterna kan gälla

1) klassificering i viktighetsordning, ef-
fektmatning, säkrande och reservvägsar-
rangemang,

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kom-
munikationsnät och tillhörande utrustnings-
utrymmen,

3) prestanda, informationssäkerhet och 
störningsfrihet, underhåll och uppföljning av 
dessa samt nätverksadministration,

4) förfaranden vid fel och störningar samt 
för upprätthållande av informationssäkerhet 
och funktionssäkerhet,

5) kommunikationsnätets konstruktion 
samt tekniska egenskaper hos anslutnings-
punkter i kommunikationsnätet,

6) teknisk styrning och säkring av nöd-
kommunikation,

7) debiteringens tekniska utförande,
8) samtrafik, kompatibilitet, signalering 

och synkronisering,

244 §

Föreskrifter om kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter enligt 243 § om kvali-
tetskrav på kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster, om informationssäker-
het och om kompatibilitet. Föreskrifterna 
kan gälla

1) klassificering i viktighetsordning, ef-
fektmatning, säkrande och reservvägsar-
rangemang,

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kom-
munikationsnät och tillhörande utrustnings-
utrymmen,

3) prestanda, informationssäkerhet och 
störningsfrihet, underhåll och uppföljning av 
dessa samt nätverksadministration,

4) förfaranden vid fel och störningar samt 
för upprätthållande av informationssäkerhet 
och funktionssäkerhet,

5) kommunikationsnätets konstruktion 
samt tekniska egenskaper hos anslutnings-
punkter i kommunikationsnätet,

6) teknisk styrning och säkring av nöd-
kommunikation,

7) debiteringens tekniska utförande,
8) samtrafik, kompatibilitet, signalering 

och synkronisering,
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9) tekniska egenskaper hos antennsystem 
och centralantennsystem,

10) tekniska egenskaper hos televisionsnät 
som tar emot bredbilds-tv-tjänster och bred-
bilds-tv-program,

11) innehållet i och strukturen hos in-
gångssidan till en elektronisk programguide,

12) teknisk dokumentation och statistik 
samt utformning av tillhörande dokument 
och lagring av uppgifter,

13) standarder som ska iakttas,
14) andra jämförbara tekniska krav på 

kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster,

15) tillhörande faciliteter och tillhörande 
tjänster till den del som de är relevanta för 
de krav enligt 243 § som ställs på kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster.

9) tekniska egenskaper hos antennsystem 
och centralantennsystem,

10) tekniska egenskaper hos televisionsnät 
som tar emot bredbilds-tv-tjänster och bred-
bilds-tv-program,

11) innehållet i och strukturen hos in-
gångssidan till en elektronisk programguide,

12) teknisk dokumentation och statistik 
samt utformning av tillhörande dokument 
och lagring av uppgifter,

13) standarder som ska iakttas,
14) andra jämförbara tekniska krav på 

kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster,

15) tillhörande faciliteter och tillhörande 
tjänster till den del som de är relevanta för 
de krav enligt 243 § som ställs på kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster.

245 §

Krav som gäller lämnande av biträde till 
myndigheter

En myndighet som utför teleavlyssning el-
ler teleövervakning ska till Kommunikat-
ionsverket lämna en framställning om vilka 
funktionella kvalitetskrav kommunikations-
nät och kommunikationstjänster ska upp-
fylla.

Kommunikationsverket beslutar i enskilda 
fall om vilka tekniska krav som ska ställas 
på hjälpmedel och egenskaper som används 
vid teleavlyssning eller teleövervakning, ef-
ter att ha hört teleföretaget och den myndig-
het som avses i 1 mom.

Teleföretaget ska utan dröjsmål, redan i 
det skede då ändringarna planeras, infor-
mera den myndighet som avses i 1 mom. om 
sådana ändringar i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som är relevanta för 
teleavlyssning och teleövervakning samt 
med tanke på övriga myndigheters rätt att få 
information. Teleföretaget ska dessutom ge 
sådan information om ändringarnas eventu-
ella effekter på myndigheternas egna in-
formationssystem som det har kännedom 
om.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om informationsförfaran-
det enligt 3 mom.

245 §

Krav som gäller lämnande av biträde till 
myndigheter

En myndighet som utför teleavlyssning el-
ler teleövervakning ska till Transport- och 
kommunikationsverket lämna en framställ-
ning om vilka funktionella kvalitetskrav 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster ska uppfylla.

Transport- och kommunikationsverket be-
slutar i enskilda fall om vilka tekniska krav 
som ska ställas på hjälpmedel och egen-
skaper som används vid teleavlyssning eller 
teleövervakning, efter att ha hört teleföreta-
get och den myndighet som avses i 1 mom.

Teleföretaget ska utan dröjsmål, redan i 
det skede då ändringarna planeras, infor-
mera den myndighet som avses i 1 mom. om 
sådana ändringar i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som är relevanta för 
teleavlyssning och teleövervakning samt 
med tanke på övriga myndigheters rätt att få 
information. Teleföretaget ska dessutom ge 
sådan information om ändringarnas eventu-
ella effekter på myndigheternas egna in-
formationssystem som det har kännedom 
om.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om informat-
ionsförfarandet enligt 3 mom.
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247 §

Skyldighet att sörja för informationssäker-
heten vid kommunikationsförmedling och 
tillhandahållande av mervärdestjänster

Den som förmedlar kommunikation ska 
vid förmedlingen sörja för informationssä-
kerheten när det gäller tjänsterna, med-
delandena, förmedlingsuppgifterna och lo-
kaliseringsuppgifterna. En sammanslut-
ningsabonnent som förmedlar kommunikat-
ion ska dock endast sörja för informations-
säkerheten i fråga om behandlingen av sina 
användares meddelanden, förmedlingsupp-
gifter och lokaliseringsuppgifter.

Den som tillhandahåller mervärdestjänster 
ska svara för informationssäkerheten för 
sina tjänster.

De åtgärder som vidtas för informations-
säkerheten ska anpassas till hotets allvarlig-
het, till kostnaderna för åtgärderna samt till 
de tekniska möjligheter att avvärja hotet 
som står till buds.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om informationssäkerheten 
enligt 1 och 2 mom.

247 §

Skyldighet att sörja för informationssäker-
heten vid kommunikationsförmedling och 
tillhandahållande av mervärdestjänster

Den som förmedlar kommunikation ska 
vid förmedlingen sörja för informationssä-
kerheten när det gäller tjänsterna, med-
delandena, förmedlingsuppgifterna och lo-
kaliseringsuppgifterna. En sammanslut-
ningsabonnent som förmedlar kommunikat-
ion ska dock endast sörja för informations-
säkerheten i fråga om behandlingen av sina 
användares meddelanden, förmedlingsupp-
gifter och lokaliseringsuppgifter.

Den som tillhandahåller mervärdestjänster 
ska svara för informationssäkerheten för 
sina tjänster.

De åtgärder som vidtas för informations-
säkerheten ska anpassas till hotets allvarlig-
het, till kostnaderna för åtgärderna samt till 
de tekniska möjligheter att avvärja hotet 
som står till buds.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om informat-
ionssäkerheten enligt 1 och 2 mom.

249 §

Planering och byggande av fastigheters och 
byggnaders fysiska infrastruktur och interna 

nät

Fastigheters och byggnaders interna 
kommunikationsnät som ansluts till ett all-
mänt kommunikationsnät ska uppfylla kra-
ven enligt denna lag. Fastigheters och bygg-
naders interna kommunikationsnät ska i den 
mån det är möjligt planeras så att de abon-
nenter som avses i 111 § kan välja teleföre-
tag. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att den nya fastigheten eller byggnaden 
är utrustad med fysisk infrastruktur som stö-
der snabba bredbandsförbindelser fram till 
nätanslutningspunkten. I fastigheten eller 
byggnaden ska det i samband med detta 
byggas ett internt kommunikationsnät som 
stöder snabba bredbandsförbindelser och 
som uppfyller kraven enligt 1 mom. 

249 §

Planering och byggande av fastigheters och 
byggnaders fysiska infrastruktur och interna 

nät

Fastigheters och byggnaders interna 
kommunikationsnät som ansluts till ett all-
mänt kommunikationsnät ska uppfylla kra-
ven enligt denna lag. Fastigheters och bygg-
naders interna kommunikationsnät ska i den 
mån det är möjligt planeras så att de abon-
nenter som avses i 111 § kan välja teleföre-
tag. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att den nya fastigheten eller byggnaden 
är utrustad med fysisk infrastruktur som stö-
der snabba bredbandsförbindelser fram till 
nätanslutningspunkten. I fastigheten eller 
byggnaden ska det i samband med detta 
byggas ett internt kommunikationsnät som 
stöder snabba bredbandsförbindelser och 
som uppfyller kraven enligt 1 mom. 
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Det som föreskrivs i 2 mom. ska också 
tillämpas på sådana betydande totalrenove-
ringsprojekt i fastigheten eller byggnaden 
som omfattar strukturella ändringar, om det 
i fastigheten eller byggnaden inte finns ett 
internt kommunikationsnät som stöder 
snabba bredbandsförbindelser och det är 
byggnadstekniskt motiverat att bygga fysisk 
infrastruktur och ett internt kommunikat-
ionsnät i samband med projektet. 

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas 
inte på projekt som avser

1) småhus,
2) fritidsbostäder,
3) byggnader som ägs och huvudsakligen 

används av ett offentligt samfund,
4) byggnader där det, med beaktande av 

byggnadens användningsändamål och av 
kostnaderna för byggandet, skulle vara up-
penbart oskäligt att bygga fysisk infrastruk-
tur och ett internt kommunikationsnät som 
stöder snabba bredbandsförbindelser.

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om

1) de tekniska egenskaper hos kommuni-
kationsnät som ska beaktas vid planeringen 
av näten samt utformningen av och innehål-
let i planeringsdokumenten,

2) tekniska anslutningspunkter i kommu-
nikationsnäten, 

3) de tekniska krav som ska ställas på så-
dan fysisk infrastruktur i fastigheter och 
byggnader som stöder snabba bredbandsför-
bindelser samt konstaterande av dessa krav 
och av fastigheters och byggnaders existe-
rande interna kommunikationsnäts pre-
standa,

4) andra tekniska arrangemang som kan 
jämställas med dem som nämns i 1–3 punk-
ten och som har betydelse för administre-
ringen av fastigheters och byggnaders inter-
na kommunikationsnät.

Det som föreskrivs i 2 mom. ska också 
tillämpas på sådana betydande totalrenove-
ringsprojekt i fastigheten eller byggnaden 
som omfattar strukturella ändringar, om det 
i fastigheten eller byggnaden inte finns ett 
internt kommunikationsnät som stöder 
snabba bredbandsförbindelser och det är 
byggnadstekniskt motiverat att bygga fysisk 
infrastruktur och ett internt kommunikat-
ionsnät i samband med projektet. 

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas 
inte på projekt som avser

1) småhus,
2) fritidsbostäder,
3) byggnader som ägs och huvudsakligen 

används av ett offentligt samfund,
4) byggnader där det, med beaktande av 

byggnadens användningsändamål och av 
kostnaderna för byggandet, skulle vara up-
penbart oskäligt att bygga fysisk infrastruk-
tur och ett internt kommunikationsnät som 
stöder snabba bredbandsförbindelser.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter om

1) de tekniska egenskaper hos kommuni-
kationsnät som ska beaktas vid planeringen 
av näten samt utformningen av och innehål-
let i planeringsdokumenten,

2) tekniska anslutningspunkter i kommu-
nikationsnäten, 

3) de tekniska krav som ska ställas på så-
dan fysisk infrastruktur i fastigheter och 
byggnader som stöder snabba bredbandsför-
bindelser samt konstaterande av dessa krav 
och av fastigheters och byggnaders existe-
rande interna kommunikationsnäts pre-
standa,

4) andra tekniska arrangemang som kan 
jämställas med dem som nämns i 1–3 punk-
ten och som har betydelse för administre-
ringen av fastigheters och byggnaders inter-
na kommunikationsnät.

252 §

Tillhandahållande av information om kom-
binationer av radioutrustning och program-
vara och registrering av vissa typer av radi-

outrustning 

Tillverkare av kombinationer av radiout-
rustning och programvara som särskilt spe-

252 §

Tillhandahållande av information om kom-
binationer av radioutrustning och program-
vara och registrering av vissa typer av radi-

outrustning

Tillverkare av kombinationer av radiout-
rustning och programvara som särskilt spe-
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cificerats i en genomförandeakt som avses i 
artikel 44 i radioutrustningsdirektivet ska ge 
Kommunikationsverket och kommissionen 
ett utlåtande om hur de väsentliga kraven i 
251 § uppfylls i fråga om dessa kombinat-
ioner. Informationen i utlåtandet ska grunda 
sig på ett förfarande för bedömning av över-
ensstämmelse i enlighet med 255 §. Radio-
utrustningen i fråga och den programvara 
som möjliggör att radioutrustningen kan an-
vändas på avsett sätt ska specificeras i utlå-
tandet. Informationen ska uppdateras.

Bestämmelser om registrerings- och 
märkningsskyldighet i fråga om utrustning 
som hör till vissa kategorier eller klasser av 
radioutrustning som specificerats i en ge-
nomförandeakt som avses i artikel 44 i radi-
outrustningsdirektivet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

cificerats i en genomförandeakt som avses i 
artikel 44 i radioutrustningsdirektivet ska ge 
Transport- och kommunikationsverket och 
kommissionen ett utlåtande om hur de vä-
sentliga kraven i 251 § uppfylls i fråga om 
dessa kombinationer. Informationen i utlå-
tandet ska grunda sig på ett förfarande för 
bedömning av överensstämmelse i enlighet 
med 255 §. Radioutrustningen i fråga och 
den programvara som möjliggör att radiout-
rustningen kan användas på avsett sätt ska 
specificeras i utlåtandet. Informationen ska 
uppdateras.

Bestämmelser om registrerings- och 
märkningsskyldighet i fråga om utrustning 
som hör till vissa kategorier eller klasser av 
radioutrustning som specificerats i en ge-
nomförandeakt som avses i artikel 44 i radi-
outrustningsdirektivet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

253 §

Skyldigheter för tillverkare av radioutrust-
ning

En fysisk eller juridisk person som tillver-
kar eller som låter konstruera eller tillverka 
radioutrustning och marknadsför denna ut-
rustning, i eget namn eller under eget varu-
märke, (tillverkare av radioutrustning) ska

1) se till att radioutrustningen har konstru-
erats och tillverkats i enlighet med de vä-
sentliga kraven i 251 §,

2) se till att radioutrustningen kan använ-
das i minst en av Europeiska unionens med-
lemsstater i enlighet med gällande krav på 
radiofrekvensanvändning, 

3) sörja för att de bruksanvisningar som 
åtföljer radioutrustningen innehåller inform-
ation om de medlemsstater eller geografiska 
områden i en medlemsstat där det finns re-
striktioner för ibruktagandet eller befintliga 
krav för användningstillstånd, 

4) utarbeta den tekniska dokumentation 
som avses i 258 § och utföra eller låta utföra 
en sådan bedömning av överensstämmelse 
som avses i 255 §,

5) upprätta en i 256 § avsedd EU-

253 §

Skyldigheter för tillverkare av radioutrust-
ning

En fysisk eller juridisk person som tillver-
kar eller som låter konstruera eller tillverka 
radioutrustning och marknadsför denna ut-
rustning, i eget namn eller under eget varu-
märke, (tillverkare av radioutrustning) ska

1) se till att radioutrustningen har konstru-
erats och tillverkats i enlighet med de vä-
sentliga kraven i 251 §,

2) se till att radioutrustningen kan använ-
das i minst en av Europeiska unionens med-
lemsstater i enlighet med gällande krav på 
radiofrekvensanvändning,

3) sörja för att de bruksanvisningar som 
åtföljer radioutrustningen innehåller inform-
ation om de medlemsstater eller geografiska 
områden i en medlemsstat där det finns re-
striktioner för ibruktagandet eller befintliga 
krav för användningstillstånd, 

4) utarbeta den tekniska dokumentation 
som avses i 258 § och utföra eller låta utföra 
en sådan bedömning av överensstämmelse 
som avses i 255 §,

5) upprätta en i 256 § avsedd EU-
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försäkran om överensstämmelse och an-
bringa en i 257 § avsedd CE-märkning, om 
det har visats att radioutrustningen överens-
stämmer genom förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse, 

6) behålla den tekniska dokumentationen 
och EU-försäkran om överensstämmelse i 
tio år efter det att radioutrustningen har 
släppts ut på marknaden, 

7) se till att överensstämmelsen för radio-
utrustningen följs vid serietillverkning, med 
hänsyn till ändringar i radioutrustningens 
konstruktion eller egenskaper och ändringar 
i de harmoniserade standarderna eller andra 
tekniska specifikationer, 

8) för att skydda slutanvändarnas hälsa 
och säkerhet vid behov utföra slumpvis 
provning av radioutrustning som tillhanda-
hållits på marknaden, granska och registrera 
inkomna klagomål, radioutrustning som inte 
överensstämmer med kraven och återkallel-
ser av radioutrustning samt informera distri-
butörerna om all sådan övervakning, 

9) se till att radioutrustning är försedd med 
typnummer, partinummer eller serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, om 
detta inte är möjligt på grund av radioutrust-
ningens storlek eller något annat motsva-
rande skäl, se till att den erforderliga in-
formationen lämnas på förpackningen eller i 
ett dokument som medföljer radioutrust-
ningen, 

10) på ett språk som lätt kan förstås av slu-
tanvändarna och Kommunikationsverket
ange namn, registrerat firmanamn eller regi-
strerat varumärke och en postadress som 
anger en kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas; uppgifterna ska anges på radiout-
rustningen eller, om detta inte är möjligt på 
grund av radioutrustningens storlek eller nå-
got annat motsvarande skäl, på radioutrust-
ningens förpackning eller i ett dokument 
som följer med radioutrustningen, 

11) se till att radioutrustningen åtföljs av 
tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar 
och säkerhetsinformation åtminstone på 
finska och svenska; bruksanvisningarna ska 
innehålla de uppgifter som behövs för att 
radioutrustningen ska kunna användas för 
avsett ändamål samt en beskrivning av even-
tuella tillbehör och komponenter, däribland 
programvara, som gör det möjligt för radio-

försäkran om överensstämmelse och an-
bringa en i 257 § avsedd CE-märkning, om 
det har visats att radioutrustningen överens-
stämmer genom förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse,

6) behålla den tekniska dokumentationen 
och EU-försäkran om överensstämmelse i 
tio år efter det att radioutrustningen har 
släppts ut på marknaden, 

7) se till att överensstämmelsen för radio-
utrustningen följs vid serietillverkning, med 
hänsyn till ändringar i radioutrustningens 
konstruktion eller egenskaper och ändringar 
i de harmoniserade standarderna eller andra 
tekniska specifikationer, 

8) för att skydda slutanvändarnas hälsa 
och säkerhet vid behov utföra slumpvis 
provning av radioutrustning som tillhanda-
hållits på marknaden, granska och registrera 
inkomna klagomål, radioutrustning som inte 
överensstämmer med kraven och återkallel-
ser av radioutrustning samt informera distri-
butörerna om all sådan övervakning, 

9) se till att radioutrustning är försedd med 
typnummer, partinummer eller serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, om 
detta inte är möjligt på grund av radioutrust-
ningens storlek eller något annat motsva-
rande skäl, se till att den erforderliga in-
formationen lämnas på förpackningen eller i 
ett dokument som medföljer radioutrust-
ningen, 

10) på ett språk som lätt kan förstås av slu-
tanvändarna och Transport- och kommuni-
kationsverket ange namn, registrerat firma-
namn eller registrerat varumärke och en 
postadress som anger en kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas; uppgifterna ska 
anges på radioutrustningen eller, om detta 
inte är möjligt på grund av radioutrustning-
ens storlek eller något annat motsvarande 
skäl, på radioutrustningens förpackning eller 
i ett dokument som följer med radioutrust-
ningen, 

11) se till att radioutrustningen åtföljs av 
tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar 
och säkerhetsinformation åtminstone på 
finska och svenska; bruksanvisningarna ska 
innehålla de uppgifter som behövs för att 
radioutrustningen ska kunna användas för 
avsett ändamål samt en beskrivning av even-
tuella tillbehör och komponenter, däribland 
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utrustningen att fungera som avsett, 
12) se till att en radiosändare åtföljs av in-

formation om de radiofrekvenser där utrust-
ningen arbetar och den maximala radiofre-
kvenseffekten, 

13) se till att all radioutrustning åtföljs av 
en EU-försäkran om överensstämmelse en-
ligt 256 §.

programvara, som gör det möjligt för radio-
utrustningen att fungera som avsett, 

12) se till att en radiosändare åtföljs av in-
formation om de radiofrekvenser där utrust-
ningen arbetar och den maximala radiofre-
kvenseffekten, 

13) se till att all radioutrustning åtföljs av 
en EU-försäkran om överensstämmelse en-
ligt 256 §.

253 a §

Tillverkarens representant

Tillverkare av radioutrustning får genom 
skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk 
person som är etablerad inom Europeiska 
unionen att i dennes ställe utföra de sär-
skilda uppgifter som anges i fullmakten 
(tillverkarens representant). Tillverkarens 
skyldigheter enligt 253 § 1 och 4 punkten 
får dock inte ingå i uppdraget för tillverka-
rens representant. Tillverkarens representant 
ska 

1) inneha EU-försäkran om överensstäm-
melse och den tekniska dokumentationen för 
att kunna uppvisa dem för Kommunikations-
verket i tio år efter det att radioutrustningen 
har släppts ut på marknaden, 

2) på motiverad begäran av Kommunikat-
ionsverket ge verket all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
radioutrustningen överensstämmer med kra-
ven, 

3) samarbeta med Kommunikationsverket
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med den radioutrustning som om-
fattas av fullmakten.

253 a §

Tillverkarens representant

Tillverkare av radioutrustning får genom 
skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk 
person som är etablerad inom Europeiska 
unionen att i dennes ställe utföra de sär-
skilda uppgifter som anges i fullmakten 
(tillverkarens representant). Tillverkarens 
skyldigheter enligt 253 § 1 och 4 punkten 
får dock inte ingå i uppdraget för tillverka-
rens representant. Tillverkarens representant 
ska 

1) inneha EU-försäkran om överensstäm-
melse och den tekniska dokumentationen för 
att kunna uppvisa dem för Transport- och 
kommunikationsverket i tio år efter det att 
radioutrustningen har släppts ut på mark-
naden, 

2) på motiverad begäran av Transport-
och kommunikationsverket ge verket all in-
formation och dokumentation som behövs 
för att visa att radioutrustningen överens-
stämmer med kraven, 

3) samarbeta med Transport- och kommu-
nikationsverket om de åtgärder som vidtas 
för att undanröja riskerna med den radiout-
rustning som omfattas av fullmakten

253 b §

Skyldigheter för importörer av radioutrust-
ning

En fysisk eller juridisk person som är eta-
blerad inom Europeiska unionen och släpper 
ut radioutrustning från ett tredjeland på un-
ionsmarknaden (importör av radioutrust-
ning) ska 

1) innan radioutrustningen släpps ut på 
marknaden se till att tillverkaren har utfört 

253 b §

Skyldigheter för importörer av radioutrust-
ning

En fysisk eller juridisk person som är eta-
blerad inom Europeiska unionen och släpper 
ut radioutrustning från ett tredjeland på un-
ionsmarknaden (importör av radioutrust-
ning) ska 

1) innan radioutrustningen släpps ut på 
marknaden se till att tillverkaren har utfört 
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den lämpliga proceduren för bedömning av 
överensstämmelse och upprättat den tek-
niska dokumentationen, 

2) se till att radioutrustningen är försedd 
med CE-märkning,

3) se till att radioutrustningen åtföljs av de 
bruksanvisningar, den information och de 
dokument som avses i 253 § 10–13 punkten, 

4) se till att tillverkaren har följt kraven i 
253 § 8 och 9 punkten,

5) på ett språk som lätt kan förstås av slu-
tanvändarna och Kommunikationsverket
ange namn, registrerat firmanamn eller regi-
strerat varumärke och en postadress på radi-
outrustningen eller, om detta inte är möjligt, 
på förpackningen eller i ett dokument som 
medföljer radioutrustningen, 

6) så länge importören har ansvar för radi-
outrustningen, se till att lagrings- och trans-
portförhållandena inte äventyrar radiout-
rustningens överensstämmelse enligt 251 §,

7) för att skydda slutanvändarnas hälsa 
och säkerhet vid behov utföra slumpvis 
provning av radioutrustning som tillhanda-
hållits på marknaden, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, utrustning 
som inte överensstämmer med kraven och 
återkallelser av radioutrustning samt infor-
mera distributörerna om all sådan övervak-
ning,

8) under tio år efter det att radioutrust-
ningen släppts ut på marknaden hålla en ko-
pia av EU-försäkran om överensstämmelse 
tillgänglig för Kommunikationsverket och se 
till att verket på begäran kan få tillgång till 
den tekniska dokumentationen.

den lämpliga proceduren för bedömning av 
överensstämmelse och upprättat den tek-
niska dokumentationen, 

2) se till att radioutrustningen är försedd 
med CE-märkning,

3) se till att radioutrustningen åtföljs av de 
bruksanvisningar, den information och de 
dokument som avses i 253 § 10–13 punkten,

4) se till att tillverkaren har följt kraven i 
253 § 8 och 9 punkten,

5) på ett språk som lätt kan förstås av slu-
tanvändarna och Transport- och kommuni-
kationsverket ange namn, registrerat firma-
namn eller registrerat varumärke och en 
postadress på radioutrustningen eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller i 
ett dokument som medföljer radioutrust-
ningen, 

6) så länge importören har ansvar för radi-
outrustningen, se till att lagrings- och trans-
portförhållandena inte äventyrar radiout-
rustningens överensstämmelse enligt 251 §,

7) för att skydda slutanvändarnas hälsa 
och säkerhet vid behov utföra slumpvis 
provning av radioutrustning som tillhanda-
hållits på marknaden, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, utrustning 
som inte överensstämmer med kraven och 
återkallelser av radioutrustning samt infor-
mera distributörerna om all sådan övervak-
ning,

8) under tio år efter det att radioutrust-
ningen släppts ut på marknaden hålla en ko-
pia av EU-försäkran om överensstämmelse 
tillgänglig för Transport- och kommunikat-
ionsverket och se till att verket på begäran 
kan få tillgång till den tekniska dokumentat-
ionen.

253 d §

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

Tillverkaren, tillverkarens representant, 
importören och distributören av radioutrust-
ning (ekonomisk aktör) ska se till att radio-
utrustning som för första gången tillhanda-
hålls på unionsmarknaden (utsläppande på 
marknaden) eller i samband med kommersi-
ell verksamhet, mot betalning eller kost-
nadsfritt, levereras för distribution, förbruk-
ning eller användning på unionsmarknaden 

253 d §

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

Tillverkaren, tillverkarens representant, 
importören och distributören av radioutrust-
ning (ekonomisk aktör) ska se till att radio-
utrustning som för första gången tillhanda-
hålls på unionsmarknaden (utsläppande på 
marknaden) eller i samband med kommersi-
ell verksamhet, mot betalning eller kost-
nadsfritt, levereras för distribution, förbruk-
ning eller användning på unionsmarknaden 
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(tillhandahållande på marknaden) uppfyller 
kraven i denna lag.

De ekonomiska aktörerna ska
1) på motiverad begäran av Kommunikat-

ionsverket i skriftlig form ge verket all in-
formation och dokumentation som gäller ra-
dioutrustningen, på ett språk som lätt kan 
förstås av verket, 

2) samarbeta med Kommunikationsverket
för att undanröja riskerna med radioutrust-
ning som finns på marknaden,

3) på begäran förse Kommunikationsverket
med identifiering av alla andra ekonomiska 
aktörer som har levererat radioutrustning till 
dem eller som de har levererat radioutrust-
ning till,

4) behålla den identifiering som avses i 3 
punkten i tio år efter det att de har levererat 
utrustningen.

Om en ekonomisk aktör har skäl att miss-
tänka att radioutrustning som aktören har 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
inte överensstämmer med kraven i denna 
lag, ska aktören omedelbart vidta åtgärder 
för att få radioutrustningen att överens-
stämma med kraven eller för att dra tillbaka 
eller återkalla utrustningen. 

Om radioutrustning som tillhandahållits på 
marknaden i Finland utgör en risk, ska den 
ekonomiska aktör som ansvarar för den 
dessutom omedelbart underrätta den eko-
nomiska aktör som har levererat radiout-
rustningen till den, samt Kommunikations-
verket och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande överensstämmelsen 
och de korrigerande åtgärder som vidtagits 
och om resultaten av dessa.

(tillhandahållande på marknaden) uppfyller 
kraven i denna lag.

De ekonomiska aktörerna ska
1) på motiverad begäran av Transport-

och kommunikationsverket i skriftlig form 
ge verket all information och dokumentation 
som gäller radioutrustningen, på ett språk 
som lätt kan förstås av verket, 

2) samarbeta med Transport- och kommu-
nikationsverket för att undanröja riskerna 
med radioutrustning som finns på mark-
naden,

3) på begäran förse Transport- och kom-
munikationsverket med identifiering av alla 
andra ekonomiska aktörer som har levererat 
radioutrustning till dem eller som de har le-
vererat radioutrustning till,

4) behålla den identifiering som avses i 3 
punkten i tio år efter det att de har levererat 
utrustningen.

Om en ekonomisk aktör har skäl att miss-
tänka att radioutrustning som aktören har 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
inte överensstämmer med kraven i denna 
lag, ska aktören omedelbart vidta åtgärder 
för att få radioutrustningen att överens-
stämma med kraven eller för att dra tillbaka 
eller återkalla utrustningen. 

Om radioutrustning som tillhandahållits på 
marknaden i Finland utgör en risk, ska den 
ekonomiska aktör som ansvarar för den 
dessutom omedelbart underrätta den eko-
nomiska aktör som har levererat radiout-
rustningen till den, samt Transport- och 
kommunikationsverket och lämna detalje-
rade uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande åt-
gärder som vidtagits och om resultaten av 
dessa

258 §

Teknisk dokumentation för radioutrustning

Innan radioutrustning släpps ut på mark-
naden ska det för utrustningen upprättas 
teknisk dokumentation som innehåller alla 
relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått 
till väga för att säkerställa att radioutrust-
ningen uppfyller de väsentliga kraven i 251 
§. Den tekniska dokumentationen ska upp-
dateras. Dokumentationen ska innehålla åt-

258 § 

Teknisk dokumentation för radioutrustning

Innan radioutrustning släpps ut på mark-
naden ska det för utrustningen upprättas 
teknisk dokumentation som innehåller alla 
relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått 
till väga för att säkerställa att radioutrust-
ningen uppfyller de väsentliga kraven i 251 
§. Den tekniska dokumentationen ska upp-
dateras. Dokumentationen ska innehålla åt-
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minstone de uppgifter som anges i bilaga V 
till radioutrustningsdirektivet.

Den tekniska dokumentation och korre-
spondens som avser förfaranden för EU-
typkontroll ska upprättas på ett officiellt 
språk i den medlemsstat där det anmälda or-
ganet finns eller på ett språk som kan godtas 
av organet i fråga.

Om den tekniska dokumentationen inte är
förenlig med 1 mom., får Kommunikations-
verket uppmana tillverkaren eller importören 
av radioutrustningen att på egen bekostnad 
utföra en provning vid ett organ som är god-
tagbart för verket inom en viss utsatt tid, för 
att kontrollera att radioutrustningen uppfyll-
ler de väsentliga kraven.

minstone de uppgifter som anges i bilaga V 
till radioutrustningsdirektivet.

Den tekniska dokumentation och korre-
spondens som avser förfaranden för EU-
typkontroll ska upprättas på ett officiellt 
språk i den medlemsstat där det anmälda or-
ganet finns eller på ett språk som kan godtas 
av organet i fråga.

Om den tekniska dokumentationen inte är 
förenlig med 1 mom., får Transport- och 
kommunikationsverket uppmana tillverkaren 
eller importören av radioutrustningen att på 
egen bekostnad utföra en provning vid ett 
organ som är godtagbart för verket inom en 
viss utsatt tid, för att kontrollera att radiout-
rustningen uppfyller de väsentliga kraven.

260 §

Hantering av radioutrustning som utgör en 
risk

Om Kommunikationsverket av grundad 
anledning anser att radioutrustning utgör en 
risk för människors hälsa eller säkerhet eller 
andra sådana aspekter av skydd av allmänna 
intressen som omfattas av kraven i detta ka-
pitel, ska verket utföra en heltäckande be-
dömning av radioutrustningens överens-
stämmelse. 

Om Kommunikationsverket vid bedöm-
ningen konstaterar att radioutrustningen inte 
uppfyller kraven i denna lag och de övriga 
åtgärderna inte anses tillräckliga, kan verket 
ålägga den berörda ekonomiska aktören att 
utan dröjsmål vidta alla lämpliga korrige-
rande åtgärder för att få radioutrustningen 
att uppfylla kraven, dra tillbaka utrustningen 
från marknaden eller återkalla den inom en 
rimlig tid som verket sätter ut. Med tillba-
kadragande avses åtgärder för att förhindra 
att radioutrustning i leveranskedjan tillhan-
dahålls på marknaden. Med återkallelse av-
ses åtgärder för att dra tillbaka produkter 
som redan tillhandahållits slutanvändaren 
samt i stället ge en produkt som överens-
stämmer med kraven eller häva köpet.

Tidsfristen ska stå i rätt proportion till den 
risk som den bristande överensstämmelsen 
medför. 

Kommunikationsverket ska informera det 
berörda anmälda organet om radioutrustning 

260 §

Hantering av radioutrustning som utgör en 
risk

Om Transport- och kommunikationsverket
av grundad anledning anser att radioutrust-
ning utgör en risk för människors hälsa eller 
säkerhet eller andra sådana aspekter av 
skydd av allmänna intressen som omfattas 
av kraven i detta kapitel, ska verket utföra 
en heltäckande bedömning av radioutrust-
ningens överensstämmelse. 

Om Transport- och kommunikationsverket
vid bedömningen konstaterar att radiout-
rustningen inte uppfyller kraven i denna lag 
och de övriga åtgärderna inte anses tillräck-
liga, kan verket ålägga den berörda ekono-
miska aktören att utan dröjsmål vidta alla 
lämpliga korrigerande åtgärder för att få ra-
dioutrustningen att uppfylla kraven, dra till-
baka utrustningen från marknaden eller 
återkalla den inom en rimlig tid som verket 
sätter ut. Med tillbakadragande avses åtgär-
der för att förhindra att radioutrustning i le-
veranskedjan tillhandahålls på marknaden. 
Med återkallelse avses åtgärder för att dra 
tillbaka produkter som redan tillhandahållits 
slutanvändaren samt i stället ge en produkt 
som överensstämmer med kraven eller häva 
köpet.
Tidsfristen ska stå i rätt proportion till den 
risk som den bristande överensstämmelsen 
medför. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
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som inte uppfyller kraven. 
Om Kommunikationsverket anser att den 

bristande överensstämmelsen inte enbart 
gäller Finlands territorium, ska verket in-
formera kommissionen och de andra med-
lemsstaterna om bedömningsresultaten och 
om de åtgärder som verket har ålagt de be-
rörda ekonomiska aktörerna att vidta.

Varje ekonomisk aktör ska se till att alla 
lämpliga korrigerande åtgärder som förut-
sätts i någon medlemsstat vidtas i fråga om 
all den radioutrustning som aktören har till-
handahållit på unionsmarknaden.

Om en ekonomisk aktör inte vidtar lämp-
liga korrigerande åtgärder inom den tid som 
satts ut enligt 2 mom., kan Kommunikat-
ionsverket vidta lämpliga tillfälliga åtgärder 
för att förbjuda den ekonomiska aktören att 
på marknaden släppa ut, att på den nation-
ella marknaden tillhandahålla eller att över-
låta radioutrustning med bristande överens-
stämmelse, eller åtgärder för att dra tillbaka 
radioutrustningen från marknaden. Kommu-
nikationsverket kan bestämma om andra 
kompletterande åtgärder som behövs för att 
begränsa tillhandahållandet av produkten på 
marknaden. Den ekonomiska aktören kan 
ytterligare åläggas att vidta åtgärder för att 
återkalla radioutrustningen som utgör en 
risk genom att dra tillbaka den från slutan-
vändarna, och i stället ge en överensstäm-
mande produkt eller häva köpet, om åtgär-
derna för tillbakadragande är otillräckliga. 
Det tillfälliga förbudet gäller tills ärendet är 
slutligt avgjort efter ett sådant förfarande 
som avses i 261 §.

Kommunikationsverket kan ålägga den 
ekonomiska aktören att till verket inom en 
skälig tid som verket bestämmer lämna en 
redogörelse för hur ett åläggande enligt 2 
mom. eller ett förbud enligt 7 mom. har 
verkställts.

informera det berörda anmälda organet om 
radioutrustning som inte uppfyller kraven. 

Om Transport- och kommunikationsverket
anser att den bristande överensstämmelsen 
inte enbart gäller Finlands territorium, ska 
verket informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om bedömningsre-
sultaten och om de åtgärder som verket har 
ålagt de berörda ekonomiska aktörerna att 
vidta.

Varje ekonomisk aktör ska se till att alla 
lämpliga korrigerande åtgärder som förut-
sätts i någon medlemsstat vidtas i fråga om 
all den radioutrustning som aktören har till-
handahållit på unionsmarknaden.

Om en ekonomisk aktör inte vidtar till-
räckliga korrigerande åtgärder inom den tid 
som satts ut enligt 2 mom., kan Transport-
och kommunikationsverket vidta lämpliga 
tillfälliga åtgärder för att förbjuda den eko-
nomiska aktören att på marknaden släppa ut, 
att på den nationella marknaden tillhanda-
hålla eller att överlåta radioutrustning med 
bristande överensstämmelse, eller åtgärder 
för att dra tillbaka radioutrustningen från 
marknaden. Transport- och kommunikat-
ionsverket kan bestämma om andra kom-
pletterande åtgärder som behövs för att be-
gränsa tillhandahållandet av produkten på 
marknaden. Den ekonomiska aktören kan 
ytterligare åläggas att vidta åtgärder för att 
återkalla radioutrustningen som utgör en 
risk genom att dra tillbaka den från slutan-
vändarna, och i stället ge en överensstäm-
mande produkt eller häva köpet, om åtgär-
derna för tillbakadragande är otillräckliga. 
Det tillfälliga förbudet gäller tills ärendet är 
slutligt avgjort efter ett sådant förfarande 
som avses i 261 §.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga den ekonomiska aktören att till ver-
ket inom en skälig tid som verket bestäm-
mer lämna en redogörelse för hur ett åläg-
gande enligt 2 mom. eller ett förbud enligt 7 
mom. har verkställts.

261 §

Samråd som gäller begränsande åtgärder

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
informera kommissionen och de andra med-

261 §

Samråd som gäller begränsande åtgärder

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål informera kommissionen och 
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lemsstaterna om tillfälliga åtgärder som gäl-
ler radioutrustning som utgör en risk. In-
formationen ska innehålla alla de tillgäng-
liga uppgifter som krävs för att kunna iden-
tifiera den radioutrustning som inte uppfyll-
ler kraven samt uppgift om dess ursprung, 
vilken typ av bristande överensstämmelse 
som görs gällande och den risk utrustningen 
utgör, vilken typ av nationell åtgärd som 
vidtagits och dess varaktighet och den be-
rörda ekonomiska aktörens synpunkter samt 
alla andra tillgängliga uppgifter om saken.

Av informationen ska framgå om den bris-
tande överensstämmelsen beror på att

1) radioutrustningen inte uppfyller de vä-
sentliga kraven i 251 §, eller

2) de enhetliga standarder som avses i 251 
§ 3 mom. är bristfälliga.

Om varken en annan medlemsstat eller 
kommissionen inom tre månader har rest in-
vändningar mot en tillfällig åtgärd, får 
Kommunikationsverket i ärendet meddela 
sitt slutliga beslut där det bestäms om tillba-
kadragning av radioutrustningen från mark-
naden och andra lämpliga begränsande åt-
gärder.

Kommunikationsverket ska upphäva en åt-
gärd enligt 260 § 7 mom. eller ändra den, 
om kommissionen meddelar att den anser att 
åtgärden strider mot EU-rätten.

Om en åtgärd som vidtagits av den behö-
riga myndigheten i en annan medlemsstat 
efter samrådsförfarandet anses vara berätti-
gad, ska Kommunikationsverket vidta de åt-
gärder som krävs för att säkerställa att den 
radioutrustning som inte överensstämmer 
med kraven dras tillbaka eller återkallas från 
marknaden också i Finland, samt underrätta 
kommissionen om detta.

de andra medlemsstaterna om tillfälliga åt-
gärder som gäller radioutrustning som utgör 
en risk. Informationen ska innehålla alla de 
tillgängliga uppgifter som krävs för att 
kunna identifiera den radioutrustning som 
inte uppfyller kraven samt uppgift om dess 
ursprung, vilken typ av bristande överens-
stämmelse som görs gällande och den risk 
utrustningen utgör, vilken typ av nationell 
åtgärd som vidtagits och dess varaktighet 
och den berörda ekonomiska aktörens syn-
punkter samt alla andra tillgängliga uppgif-
ter om saken.

Av informationen ska framgå om den bris-
tande överensstämmelsen beror på att

1) radioutrustningen inte uppfyller de vä-
sentliga kraven i 251 §, eller

2) de enhetliga standarder som avses i 251 
§ 3 mom. är bristfälliga.

Om varken en annan medlemsstat eller 
kommissionen inom tre månader har rest in-
vändningar mot en tillfällig åtgärd, får 
Transport- och kommunikationsverket i 
ärendet meddela sitt slutliga beslut där det 
bestäms om tillbakadragning av radioutrust-
ningen från marknaden och andra lämpliga 
begränsande åtgärder.

Transport- och kommunikationsverket ska 
upphäva en åtgärd enligt 260 § 7 mom. eller 
ändra den, om kommissionen meddelar att 
den anser att åtgärden strider mot EU-rätten.

Om en åtgärd som vidtagits av den behö-
riga myndigheten i en annan medlemsstat 
efter samrådsförfarandet anses vara berätti-
gad, ska Transport- och kommunikations-
verket vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att den radioutrustning som inte 
överensstämmer med kraven dras tillbaka 
eller återkallas från marknaden också i Fin-
land, samt underrätta kommissionen om 
detta.

262 §

Förfarande som gäller överensstämmande 
radioutrustning som utgör en risk

Om Kommunikationsverket, efter en be-
dömning i enlighet med 260 §, konstaterar 
att sådan radioutrustning som överensstäm-
mer med kraven trots detta utgör en risk 
med avseende på krav som gäller skyddet av 

262 §

Förfarande som gäller överensstämmande 
radioutrustning som utgör en risk

Om Transport- och kommunikationsver-
ket, efter en bedömning i enlighet med 260 
§, konstaterar att sådan radioutrustning som 
överensstämmer med kraven trots detta ut-
gör en risk med avseende på krav som gäller 
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allmänna intressen enligt denna lag, får ver-
ket ålägga den berörda ekonomiska aktören 
att vidta alla lämpliga åtgärder för att säker-
ställa att radioutrustningen inte utgör en så-
dan risk. Alternativt kan verket ålägga den 
ekonomiska aktören att dra tillbaka eller 
återkalla radioutrustningen från marknaden 
inom en rimlig tid som verket sätter ut. 
Tidsfristen ska stå i rätt proportion till ris-
ken.

Varje ekonomisk aktör ska se till att det 
vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all 
berörd radioutrustning som aktören har till-
handahållit på unionsmarknaden.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och de andra med-
lemsstaterna om de åtgärder som avses i 1 
mom. Informationen ska innehålla alla de 
tillgängliga uppgifter som krävs för att 
kunna identifiera radioutrustningen samt 
uppgift om dess ursprung och leveranskedja, 
den risk utrustningen utgör och vilken typ 
av nationell åtgärd som vidtagits och dess 
varaktighet samt alla andra tillgängliga upp-
gifter om saken.

skyddet av allmänna intressen enligt denna
lag, får verket ålägga den berörda ekono-
miska aktören att vidta alla lämpliga åtgär-
der för att säkerställa att radioutrustningen 
inte utgör en sådan risk. Alternativt kan ver-
ket ålägga den ekonomiska aktören att dra 
tillbaka eller återkalla radioutrustningen från 
marknaden inom en rimlig tid som verket 
sätter ut. Tidsfristen ska stå i rätt proportion 
till risken.

Varje ekonomisk aktör ska se till att det 
vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all 
berörd radioutrustning som aktören har till-
handahållit på unionsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utan dröjsmål underrätta kommissionen och 
de andra medlemsstaterna om de åtgärder 
som avses i 1 mom. Informationen ska inne-
hålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs 
för att kunna identifiera radioutrustningen 
samt uppgift om dess ursprung och le-
veranskedja, den risk utrustningen utgör och 
vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt alla andra till-
gängliga uppgifter om saken.

263 §

Korrigerande av formell bristande överens-
stämmelse 

Kommunikationsverket ska kräva att den 
berörda ekonomiska aktören inom en av 
verket utsatt rimlig tid och på det sätt som 
verket bestämmer korrigerar en bristande 
överensstämmelse som gäller

1) att CE-märkning saknas eller har an-
bringats i strid med artikel 30 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 eller i strid med bestäm-
melserna i denna lag,

2) att det anmälda organets identifikat-
ionsnummer saknas eller strider mot kraven,

3) att EU-försäkran om överensstämmelse 
saknas eller strider mot kraven,

4) att den tekniska dokumentationen sak-
nas eller är bristfällig,

263 §

Korrigerande av formell bristande överens-
stämmelse

Transport- och kommunikationsverket ska 
kräva att den berörda ekonomiska aktören 
inom en av verket utsatt rimlig tid och på 
det sätt som verket bestämmer korrigerar en 
bristande överensstämmelse som gäller

1) att CE-märkning saknas eller har an-
bringats i strid med artikel 30 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93 eller i strid med bestäm-
melserna i denna lag,

2) att det anmälda organets identifikat-
ionsnummer saknas eller strider mot kraven,

3) att EU-försäkran om överensstämmelse 
saknas eller strider mot kraven,

4) att den tekniska dokumentationen sak-
nas eller är bristfällig,
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5) att identifieringen av radioutrustningen 
eller tillverkarens eller importörens kontakt-
uppgifter är felaktiga eller bristfälliga,

6) att bruksanvisningar och säkerhetsin-
formation eller anvisningar och information 
om användningsbegränsningar som medföl-
jer utrustningen är bristfälliga,

7) lämnande av uppgifter om andra eko-
nomiska aktörer till Kommunikationsverket i 
enlighet med 253 d § 2 mom.,

8) registrering av radioutrustning som hör 
till särskilda kategorier eller klasser i enlig-
het med 252 § 2 mom.

Om den ekonomiska aktören inte korrige-
rar bristerna inom den rimliga tid som satts 
ut, får Kommunikationsverket vidta alla 
lämpliga åtgärder enligt 260 § 7 mom. för 
att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller 
tillhandahållandet av radioutrustningen på 
marknaden eller, om bristen är väsentlig, för 
att se till att den återkallas eller dras tillbaka 
från marknaden.

5) att identifieringen av radioutrustningen 
eller tillverkarens eller importörens kontakt-
uppgifter är felaktiga eller bristfälliga,

6) att bruksanvisningar och säkerhetsin-
formation eller anvisningar och information 
om användningsbegränsningar som medföl-
jer utrustningen är bristfälliga,

7) lämnande av uppgifter om andra eko-
nomiska aktörer till Transport- och kommu-
nikationsverket i enlighet med 253 d § 2 
mom.,

8) registrering av radioutrustning som hör 
till särskilda kategorier eller klasser i enlig-
het med 252 § 2 mom.

Om den ekonomiska aktören inte korrige-
rar bristerna inom den rimliga tid som satts 
ut, får Transport- och kommunikationsverket
vidta alla lämpliga åtgärder enligt 260 § 7 
mom. för att begränsa eller förbjuda utsläp-
pandet eller tillhandahållandet av radiout-
rustningen på marknaden eller, om bristen är 
väsentlig, för att se till att den återkallas el-
ler dras tillbaka från marknaden.

265 §

Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för 
maritim radiokommunikation eller amatör-
radiokommunikation ska ha ett av Kommu-
nikationsverket beviljat behörighetsbevis el-
ler ett behörighetsbevis som beviljats av en 
behörig myndighet i ett annat land och som 
Kommunikationsverket har godkänt som gil-
tigt i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en 
radiosändare även användas av en annan 
person som står under omedelbar uppsikt av 
den som innehar ett behörighetsbevis. Vad 
som föreskrivs i 1 mom. gäller inte för-
svarsmakten och gränsbevakningsväsendet
när de sköter radiokommunikation som har 
samband med det militära försvaret och inte 
heller radioutrustning som de enbart använ-
der för ändamål som hänför sig till det mili-
tära försvaret.

För erhållande av behörighetsbevis ska 

265 §

Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för 
maritim radiokommunikation eller amatör-
radiokommunikation ska ha ett av Trans-
port- och kommunikationsverket beviljat be-
hörighetsbevis eller ett behörighetsbevis 
som beviljats av en behörig myndighet i ett 
annat land och som Transport- och kommu-
nikationsverket har godkänt som giltigt i 
Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en 
radiosändare även användas av en annan 
person som står under omedelbar uppsikt av 
den som innehar ett behörighetsbevis. Vad 
som föreskrivs i 1 mom. gäller inte För-
svarsmakten och Gränsbevakningsväsendet
när de sköter radiokommunikation som har 
samband med det militära försvaret och inte 
heller radioutrustning som de enbart använ-
der för ändamål som hänför sig till det mili-
tära försvaret.
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behörighetsexamen avläggas. Den som del-
tar i examen ska visa att han eller hon kän-
ner till reglerna, anvisningarna och utrust-
ningen inom det slag av radiokommunikat-
ion som är i fråga och har de språkkunskap-
er som behövs. Kommunikationsverket fast-
ställer examensfordringarna och fattar beslut 
om godkännande av de vid Kommunikat-
ionsverket anställda personer som ska fun-
gera som examensmottagare. På ansökan 
kan också någon som inte är anställd vid 
verket godkännas som examensmottagare. 
Examensmottagaren ska ha den skicklighet 
och erfarenhet som uppgiften kräver. När 
examensmottagare fullgör sina uppgifter en-
ligt denna lag ska de iaktta vad som före-
skrivs i förvaltningslagen, lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet och spr-
åklagen. Bestämmelser om när examensrela-
terade prestationer ska vara avgiftsbelagda 
och om avgifternas storlek finns i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Kommunikationsverket beviljar en sö-
kande som avlagt examen ett behörighets-
bevis, om det inte finns grundad anledning 
att misstänka att sökanden bryter mot be-
stämmelserna eller föreskrifterna om radio-
kommunikation.

Bestämmelser om den behörighet som 
krävs för radiokommunikation för luftfart 
finns i luftfartslagen (1194/2009).

Kommunikationsverket kan fatta beslut om 
att återkalla ett i 3 mom. avsett godkännande 
av en examensmottagare, om examensmot-
tagaren inte längre uppfyller de i momentet 
avsedda förutsättningarna för att bli god-
känd som examensmottagare eller väsentligt 
bryter mot bestämmelserna och föreskrifter-
na för verksamheten.

Kommunikationsverket får vid behov 
meddela närmare föreskrifter om förrättande 
av examen.

För erhållande av behörighetsbevis ska 
behörighetsexamen avläggas. Den som del-
tar i examen ska visa att han eller hon kän-
ner till reglerna, anvisningarna och utrust-
ningen inom det slag av radiokommunikat-
ion som är i fråga och har de språkkunskap-
er som behövs. Transport- och kommunikat-
ionsverket fastställer examensfordringarna 
och fattar beslut om godkännande av de vid 
Transport- och kommunikationsverket an-
ställda personer som ska fungera som exa-
mensmottagare. På ansökan kan också nå-
gon som inte är anställd vid verket godkän-
nas som examensmottagare. Examensmotta-
garen ska ha den skicklighet och erfarenhet 
som uppgiften kräver. När examensmotta-
gare fullgör sina uppgifter enligt denna lag 
ska de iaktta vad som föreskrivs i förvalt-
ningslagen, lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet och språklagen. Be-
stämmelser om när examensrelaterade pre-
stationer ska vara avgiftsbelagda och om 
avgifternas storlek finns i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992).

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar en sökande som avlagt examen ett be-
hörighetsbevis, om det inte finns grundad 
anledning att misstänka att sökanden bryter 
mot bestämmelserna eller föreskrifterna om 
radiokommunikation.

Bestämmelser om den behörighet som 
krävs för radiokommunikation för luftfart 
finns i luftfartslagen (1194/2009).

Transport- och kommunikationsverket kan 
fatta beslut om att återkalla ett i 3 mom. av-
sett godkännande av en examensmottagare, 
om examensmottagaren inte längre uppfyller 
de i momentet avsedda förutsättningarna för 
att bli godkänd som examensmottagare eller 
väsentligt bryter mot bestämmelserna och 
föreskrifterna för verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket får 
vid behov meddela närmare föreskrifter om 
förrättande av examen.

266 §

Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för 
radiokommunikation i säkerhetssyfte om-
bord på ett handelsfartyg i internationell tra-

266 §

Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för 
radiokommunikation i säkerhetssyfte om-
bord på ett handelsfartyg i internationell tra-
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fik ska innan det förflutit fem år sedan det 
behörighetsbevis som avses i 265 § bevilja-
des visa att kompetens enligt beviset har 
upprätthållits. Upprätthållandet av kompe-
tensen kan visas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst 
som hänför sig till upprätthållande av kom-
petensen och över användning av radiout-
rustning för radiokommunikation i säker-
hetssyfte,

2) avläggande av en examen, eller
3) avläggande av en kurs som ersätter ex-

amen och som Kommunikationsverket god-
känt.

På den examen som avses i 1 mom. 2 
punkten tillämpas 265 § 3, 4, 6 och 7 mom.

Kommunikationsverket beviljar på ansö-
kan ett kompetensbevis till den som i enlig-
het med 1 mom. visar upprätthållande av 
kompetensen. Som bevis på upprätthållande 
av kompetensen kan Kommunikationsverket
också godkänna ett intyg av behörig myn-
dighet i ett annat land om att kompetensen 
upprätthållits.

fik ska innan det förflutit fem år sedan det 
behörighetsbevis som avses i 265 § bevilja-
des visa att kompetens enligt beviset har 
upprätthållits. Upprätthållandet av kompe-
tensen kan visas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst 
som hänför sig till upprätthållande av kom-
petensen och över användning av radiout-
rustning för radiokommunikation i säker-
hetssyfte,

2) avläggande av en examen, eller
3) avläggande av en kurs som ersätter ex-

amen och som Transport- och kommunikat-
ionsverket godkänt.

På den examen som avses i 1 mom. 2 
punkten tillämpas 265 § 3, 4, 6 och 7 mom.

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar på ansökan ett kompetensbevis till den 
som i enlighet med 1 mom. visar upprätthål-
lande av kompetensen. Som bevis på upp-
rätthållande av kompetensen kan Transport-
och kommunikationsverket också godkänna 
ett intyg av behörig myndighet i ett annat 
land om att kompetensen upprätthållits.

267 §

Uppvisande av behörighets- och kompetens-
bevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för 
maritim radiokommunikation eller amatör-
radiokommunikation ska på begäran visa 
upp sitt behörighets- eller kompetensbevis 
för en företrädare för Kommunikationsver-
ket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller 
Trafiksäkerhetsverket som övervakar att be-
stämmelserna om bevisen iakttas.

Ett behörighetsbevis gäller tills vidare och 
ett kompetensbevis fem år från den dag det 
beviljades, examen avlades eller kursintyget 
utfärdades.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-
lämpas på radioutrustning på en främmande 
stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller 
andra luftfartyg som används enbart för stat-
liga ändamål.

267 §

Uppvisande av behörighets- och kompetens-
bevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för 
maritim radiokommunikation eller amatör-
radiokommunikation ska på begäran visa 
upp sitt behörighets- eller kompetensbevis 
för en företrädare för Transport- och kom-
munikationsverket, polisen eller Gränsbe-
vakningsväsendet som övervakar att be-
stämmelserna om bevisen iakttas. 

Ett behörighetsbevis gäller tills vidare och 
ett kompetensbevis fem år från den dag det 
beviljades, examen avlades eller kursintyget 
utfärdades.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-
lämpas på radioutrustning på en främmande 
stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller 
andra luftfartyg som används enbart för stat-
liga ändamål.

268 §

Återkallande av behörighets- och kompe-

268 §

Återkallande av behörighets- och kompe-
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tensbevis

Kommunikationsverket kan återkalla ett 
behörighetsbevis eller ett kompetensbevis, 
om den som innehar beviset sänder ett i 34 
kap. 10 § i strafflagen avsett falskt alarm 
med en radiosändare, med en radiosändare 
stör radiokommunikationen på ett sätt som 
är straffbart enligt 38 kap. 5—7 § i straffla-
gen eller upprepat bryter mot bestämmelser-
na om radiokommunikation eller upprepat 
av oaktsamhet orsakar skadliga störningar 
av radiotrafiken.

tensbevis

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett behörighetsbevis eller ett kom-
petensbevis, om den som innehar beviset 
sänder ett i 34 kap. 10 § i strafflagen avsett 
falskt alarm med en radiosändare, med en 
radiosändare stör radiokommunikationen på 
ett sätt som är straffbart enligt 38 kap. 5—7 
§ i strafflagen eller upprepat bryter mot be-
stämmelserna om radiokommunikation eller 
upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga 
störningar av radiotrafiken.

269 §

Skydd av elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får skyddas genom att ut-
nyttja till buds stående teknik, om inte något 
annat föreskrivs i lag. Skyddet får inte störa
utförandet eller användningen av nättjänster 
och kommunikationstjänster.

Det är förbjudet att obehörigen inneha, 
använda, tillverka, importera, saluföra, hyra 
ut, distribuera, främja försäljningen av samt 
installera och underhålla sådana avkod-
ningssystem eller delar av avkodningssy-
stem, vars primära syfte är obehörig avkod-
ning av ett tekniskt skydd för att få tillgång 
till en skyddad televisionssändning, skyddad 
radiosändning eller skyddad tjänst på distans 
som utförs på mottagarens individuella be-
gäran.

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska tillämpas 
också på avkodningssystem vars syfte är att 
få tillgång till sådana separata tekniska sy-
stem med villkorad tillgång, som ska skydda 
tjänster som avses i 2 mom.

Kommunikationsverket har rätt att med-
dela föreskrifter om tekniska egenskaper hos 
avkodningssystem för att säkerställa deras 
kompatibilitet. 

269 §

Skydd av elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får skyddas genom att ut-
nyttja till buds stående teknik, om inte något 
annat föreskrivs i lag. Skyddet får inte störa 
utförandet eller användningen av nättjänster 
och kommunikationstjänster.

Det är förbjudet att obehörigen inneha, 
använda, tillverka, importera, saluföra, hyra 
ut, distribuera, främja försäljningen av samt 
installera och underhålla sådana avkod-
ningssystem eller delar av avkodningssy-
stem, vars primära syfte är obehörig avkod-
ning av ett tekniskt skydd för att få tillgång 
till en skyddad televisionssändning, skyddad 
radiosändning eller skyddad tjänst på distans 
som utförs på mottagarens individuella be-
gäran.

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska tillämpas 
också på avkodningssystem vars syfte är att 
få tillgång till sådana separata tekniska sy-
stem med villkorad tillgång, som ska skydda 
tjänster som avses i 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att meddela föreskrifter om tekniska 
egenskaper hos avkodningssystem för att 
säkerställa deras kompatibilitet.

270 §

Skyldigheter för företag som använder av-

270 §

Skyldigheter för företag som använder av-
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kodningssystem

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldiga att se till att systemen inte hind-
rar distributionen eller mottagandet av andra 
företags televisions- eller radioprogramut-
bud eller anknytande special- eller tilläggs-
tjänster i ett markbundet digitalt televisions-
eller radionät.

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldiga att till ett kostnadsorienterat och 
icke-diskriminerande pris tillhandahålla 
andra företag sådana tekniska tjänster som 
ovan nämnda distribution kräver.

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger dock 
inte, om det är tekniskt oändamålsenligt el-
ler annars oskäligt för företaget att fullgöra 
skyldigheten.

Företag som tillhandahåller avkodningssy-
stem ska i sin bokföring särredovisa den 
verksamhet som avses i 1 mom. från företa-
gets övriga verksamhet.

Företag som avses i 1 mom. är skyldiga att 
se till att det är möjligt att övervaka överfö-
ringen i kommunikationsnät.

Företag som använder avkodningssystem i 
samband med tillhandahållande av linjära 
betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt 
masskommunikationsnät ska tillhandahålla 
televisionsprogramutbud som avses i 4 kap. 
på ett sätt som gör det möjligt att ta emot 
flera betal-tv-tjänster med hjälp av ett av-
kodningskort eller någon annan teknisk lös-
ning som är lämpad för ändamålet, om be-
tal-tv-tjänsterna iakttar en programtablå som 
meddelats på förhand.

Om företagen inte kommer överens om 
kostnaderna för tillhandahållande av sådana 
tekniska tjänster som avses i 1 mom. senast 
sex månader från det att förhandlingarna om 
detta inletts och om medling enligt 314 § 2 
mom. inte har lett till resultat, får Kommuni-
kationsverket besluta om storleken på den 
ersättning som ska betalas till det företag 
som tillhandahåller tekniska tjänster.

kodningssystem

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldiga att se till att systemen inte hind-
rar distributionen eller mottagandet av andra 
företags televisions- eller radioprogramut-
bud eller anknytande special- eller tilläggs-
tjänster i ett markbundet digitalt televisions-
eller radionät.

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldiga att till ett kostnadsorienterat och 
icke-diskriminerande pris tillhandahålla 
andra företag sådana tekniska tjänster som 
ovan nämnda distribution kräver.

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger dock 
inte, om det är tekniskt oändamålsenligt el-
ler annars oskäligt för företaget att fullgöra 
skyldigheten.

Företag som tillhandahåller avkodningssy-
stem ska i sin bokföring särredovisa den 
verksamhet som avses i 1 mom. från företa-
gets övriga verksamhet.

Företag som avses i 1 mom. är skyldiga att 
se till att det är möjligt att övervaka överfö-
ringen i kommunikationsnät.

Företag som använder avkodningssystem i 
samband med tillhandahållande av linjära 
betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt 
masskommunikationsnät ska tillhandahålla 
televisionsprogramutbud som avses i 4 kap. 
på ett sätt som gör det möjligt att ta emot 
flera betal-tv-tjänster med hjälp av ett av-
kodningskort eller någon annan teknisk lös-
ning som är lämpad för ändamålet, om be-
tal-tv-tjänsterna iakttar en programtablå som 
meddelats på förhand.

Om företagen inte kommer överens om 
kostnaderna för tillhandahållande av sådana 
tekniska tjänster som avses i 1 mom. senast 
sex månader från det att förhandlingarna om 
detta inletts och om medling enligt 314 § 2 
mom. inte har lett till resultat, får Transport-
och kommunikationsverket besluta om stor-
leken på den ersättning som ska betalas till 
det företag som tillhandahåller tekniska 
tjänster.

271 a §

Tillhandahållande av offentlig reglerad sa-
tellittjänst

271 a §

Tillhandahållande av offentlig reglerad sa-
tellittjänst
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Med offentlig reglerad satellittjänst avses 
en tjänst som är skyddad på hög informat-
ionssäkerhetsnivå och som utförs med ett sa-
tellitpositioneringssystem i enlighet med 
Galileoprogrammet. Tjänsten kan tillhanda-
hållas de användargrupper som anges i 250 
§ 1 och 2 mom. samt andra aktörer som är 
viktiga för ett fungerande samhälle. Kom-
munikationsministeriet beslutar om använ-
dargrupper som har rätt att använda tjänsten. 
Kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om tillverkning, upphandling 
och användning av satellittjänstteknik samt 
om hantering av nycklar.

Med offentlig reglerad satellittjänst avses 
en tjänst som är skyddad på hög informat-
ionssäkerhetsnivå och som utförs med ett sa-
tellitpositioneringssystem i enlighet med 
Galileoprogrammet. Tjänsten kan tillhanda-
hållas de användargrupper som anges i 250 
§ 1 och 2 mom. samt andra aktörer som är 
viktiga för ett fungerande samhälle. Kom-
munikationsministeriet beslutar om använ-
dargrupper som har rätt att använda tjänsten. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tillverk-
ning, upphandling och användning av satel-
littjänstteknik samt om hantering av nycklar.

271 b §

Tillverkning av satellittjänstteknik

Den teknik som behövs för utförandet av 
den satellittjänst som avses i 271 a § får till-
verkas med tillstånd av styrelsen för säker-
hetsackreditering av europeiska satellitposit-
ioneringssystem (styrelsen för säkerhets-
ackreditering). Tillståndet ska sökas skrift-
ligen via Kommunikationsverket.

271 b §

Tillverkning av satellittjänstteknik

Den teknik som behövs för utförandet av 
den satellittjänst som avses i 271 a § får till-
verkas med tillstånd av styrelsen för säker-
hetsackreditering av europeiska satellitposit-
ioneringssystem (styrelsen för säkerhets-
ackreditering). Tillståndet ska sökas skrift-
ligen via Transport- och kommunikations-
verket.

271 c §

Exportkontroll

Transport utanför Europeiska unionen av 
teknik för användning, utveckling och till-
verkning av en satellittjänst är tillåten endast 
till länder som på behörigt sätt bemyndigats 
att använda satellittjänsten med stöd av ett 
avtal med Europeiska unionen, om inte an-
nat föreskrivs någon annanstans. För ovan 
avsedd export krävs det tillstånd från utri-
kesministeriet. Utrikesministeriet ska höra 
Kommunikationsverket innan tillståndet be-
viljas.

Teknik för användning, utveckling och 
tillverkning av en satellittjänst får överföras 
till medlemsstater i Europeiska unionen 
endast på de villkor som anges i ett beslut av 

271 c §

Exportkontroll

Transport utanför Europeiska unionen av 
teknik för användning, utveckling och till-
verkning av en satellittjänst är tillåten endast 
till länder som på behörigt sätt bemyndigats 
att använda satellittjänsten med stöd av ett 
avtal med Europeiska unionen, om inte an-
nat föreskrivs någon annanstans. För ovan 
avsedd export krävs det tillstånd från utri-
kesministeriet. Utrikesministeriet ska höra 
Transport- och kommunikationsverket innan 
tillståndet beviljas. 

Teknik för användning, utveckling och 
tillverkning av en satellittjänst får överföras 
till medlemsstater i Europeiska unionen 
endast på de villkor som anges i ett beslut av 
Europeiska kommissionen. För ovan avsedd 
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Europeiska kommissionen. För ovan avsedd 
överföring krävs det tillstånd från utri-
kesministeriet. Utrikesministeriet ska höra 
Kommunikationsverket innan tillståndet be-
viljas. 

Export, förmedling och överföring av tek-
nik som avses i 1 och 2 mom. övervakas av 
Tullen.

Vid export ska varuhavaren visa upp det i 
1 mom. avsedda tillståndet av utrikesmi-
nisteriet när varorna uppges för Tullen. 
Också de varor som omfattas av tillståndet 
ska då kunna inspekteras av Tullen. Vid 
överföringar inom Europeiska unionen ska 
varuhavaren för Tullen visa upp det i 2 
mom. avsedda tillståndet av utrikesministe-
riet när varorna lämnar landet vid en gräns-
tullanstalt. Också de varor som omfattas av 
tillståndet ska då kunna inspekteras av Tul-
len.

överföring krävs det tillstånd från utri-
kesministeriet. Utrikesministeriet ska höra 
Transport- och kommunikationsverket innan 
tillståndet beviljas. 

Export, förmedling och överföring av tek-
nik som avses i 1 och 2 mom. övervakas av 
Tullen.

Vid export ska varuhavaren visa upp det i 
1 mom. avsedda tillståndet av utrikesmi-
nisteriet när varorna uppges för Tullen. 
Också de varor som omfattas av tillståndet 
ska då kunna inspekteras av Tullen. Vid 
överföringar inom Europeiska unionen ska 
varuhavaren för Tullen visa upp det i 2 
mom. avsedda tillståndet av utrikesministe-
riet när varorna lämnar landet vid en gräns-
tullanstalt. Också de varor som omfattas av 
tillståndet ska då kunna inspekteras av Tul-
len.

272 §

Åtgärder för informationssäkerheten

Teleföretag, sammanslutningsabonnenter 
och leverantörer av mervärdestjänster samt 
aktörer som handlar för dessas räkning har 
rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt 2 
mom. för att sörja för informationssäkerhet-
en i syfte att

1) upptäcka, förhindra och utreda stör-
ningar som kan inverka menligt på informat-
ionssäkerheten i kommunikationsnäten eller 
tjänster som anslutits till dem samt i inform-
ationssystemen och göra störningarna före-
mål för förundersökning,

2) trygga kommunikationsmöjligheterna 
för den som sänder eller tar emot meddelan-
den, eller

3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen av-
sedd förberedelse till sådana betalningsme-
delsbedrägerier som planeras bli genom-
förda i omfattande utsträckning via kommu-
nikationstjänsterna.

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta
1) automatisk analys av innehållet i med-

delanden,
2) automatiskt förhindrande eller automa-

tisk begränsning av förmedling och motta-
gande av meddelanden,

272 §

Åtgärder för informationssäkerheten

Teleföretag, sammanslutningsabonnenter 
och leverantörer av mervärdestjänster samt 
aktörer som handlar för dessas räkning har 
rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt 2 
mom. för att sörja för informationssäkerhet-
en i syfte att

1) upptäcka, förhindra och utreda stör-
ningar som kan inverka menligt på informat-
ionssäkerheten i kommunikationsnäten eller 
tjänster som anslutits till dem samt i inform-
ationssystemen och göra störningarna före-
mål för förundersökning,

2) trygga kommunikationsmöjligheterna 
för den som sänder eller tar emot meddelan-
den, eller

3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen av-
sedd förberedelse till sådana betalningsme-
delsbedrägerier som planeras bli genom-
förda i omfattande utsträckning via kommu-
nikationstjänsterna.

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta
1) automatisk analys av innehållet i med-

delanden,
2) automatiskt förhindrande eller automa-

tisk begränsning av förmedling och motta-
gande av meddelanden,
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3) automatiskt avlägsnande av sådana 
skadliga datorprogram ur meddelandena 
som kan äventyra informationssäkerheten,

4) andra åtgärder av teknisk natur som är 
jämförbara med dem som avses i 1—3 
punkten.

Om det utifrån typen av meddelande, 
meddelandets form eller någon annan mot-
svarande omständighet är uppenbart att ett 
meddelande innehåller ett skadligt datorpro-
gram eller ett skadligt kommando och upp-
nåendet av målen enligt 1 mom. inte kan sä-
kerställas genom åtgärder som avses i 2 
mom. 1 punkten, får innehållet i ett enskilt 
meddelande behandlas manuellt. Avsända-
ren och mottagaren av meddelandet ska un-
derrättas om den manuella behandlingen av 
innehållet, om det inte är så att underrättel-
sen sannolikt äventyrar uppnåendet av må-
len enligt 1 mom.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i proportion till 
den störning som avvärjs. Åtgärderna ska 
utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av 
konfidentiella meddelanden eller integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nöd-
vändigt med tanke på säkerställandet av 
möjligheterna att uppnå målen enligt 1 
mom. Åtgärderna ska avslutas, om det inte 
längre finns förutsättningar enligt denna pa-
ragraf för att vidta dem.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur åtgärder enligt 
denna paragraf ska genomföras tekniskt.

3) automatiskt avlägsnande av sådana 
skadliga datorprogram ur meddelandena 
som kan äventyra informationssäkerheten,

4) andra åtgärder av teknisk natur som är 
jämförbara med dem som avses i 1—3 
punkten.

Om det utifrån typen av meddelande, 
meddelandets form eller någon annan mot-
svarande omständighet är uppenbart att ett 
meddelande innehåller ett skadligt datorpro-
gram eller ett skadligt kommando och upp-
nåendet av målen enligt 1 mom. inte kan sä-
kerställas genom åtgärder som avses i 2 
mom. 1 punkten, får innehållet i ett enskilt 
meddelande behandlas manuellt. Avsända-
ren och mottagaren av meddelandet ska un-
derrättas om den manuella behandlingen av 
innehållet, om det inte är så att underrättel-
sen sannolikt äventyrar uppnåendet av må-
len enligt 1 mom.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i proportion till 
den störning som avvärjs. Åtgärderna ska 
utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av 
konfidentiella meddelanden eller integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nöd-
vändigt med tanke på säkerställandet av 
möjligheterna att uppnå målen enligt 1 
mom. Åtgärderna ska avslutas, om det inte 
längre finns förutsättningar enligt denna pa-
ragraf för att vidta dem.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur åtgär-
der enligt denna paragraf ska genomföras 
tekniskt.

273 §

Skyldighet att avhjälpa störningar

Om ett kommunikationsnät, en kommuni-
kationstjänst eller en utrustning orsakar be-
tydande olägenheter eller störningar för ett 
kommunikationsnät, en kommunikations-
tjänst, någon annan tjänst som anslutits till 
kommunikationsnätet, utrustning, eller för 
kommunikationsnätets användare eller nå-
gon annan person, ska teleföretaget eller en 
annan innehavare av kommunikationsnätet 
eller utrustningen omedelbart vidta åtgärder 
för att avhjälpa situationen och vid behov 

273 §

Skyldighet att avhjälpa störningar

Om ett kommunikationsnät, en kommuni-
kationstjänst eller en utrustning orsakar be-
tydande olägenheter eller störningar för ett 
kommunikationsnät, en kommunikations-
tjänst, någon annan tjänst som anslutits till 
kommunikationsnätet, utrustning, eller för 
kommunikationsnätets användare eller nå-
gon annan person, ska teleföretaget eller en 
annan innehavare av kommunikationsnätet 
eller utrustningen omedelbart vidta åtgärder 
för att avhjälpa situationen och vid behov 
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koppla bort kommunikationsnätet, kommu-
nikationstjänsten eller utrustningen från det 
allmänna kommunikationsnätet.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i rätt proportion 
till den störning som avvärjs. Åtgärderna 
ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet 
av konfidentiella meddelanden eller integri-
tetsskyddet begränsas mer än vad som är 
nödvändigt för att säkerställa möjligheterna 
att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna 
ska avslutas om det inte längre finns förut-
sättningar enligt denna paragraf för att vidta 
dem.

Kommunikationsverket kan i sådana fall 
som avses i 1 mom. besluta om avhjälpande 
åtgärder samt om bortkoppling av ett nät, en 
tjänst eller en utrustning.

koppla bort kommunikationsnätet, kommu-
nikationstjänsten eller utrustningen från det 
allmänna kommunikationsnätet.

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i rätt proportion 
till den störning som avvärjs. Åtgärderna 
ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet 
av konfidentiella meddelanden eller integri-
tetsskyddet begränsas mer än vad som är 
nödvändigt för att säkerställa möjligheterna 
att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna 
ska avslutas om det inte längre finns förut-
sättningar enligt denna paragraf för att vidta 
dem.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i sådana fall som avses i 1 mom. besluta om 
avhjälpande åtgärder samt om bortkoppling 
av ett nät, en tjänst eller en utrustning.

274 §

Störningsanmälningar till abonnenter och 
användare

Ett teleföretag ska utan dröjsmål meddela 
abonnenterna och användarna om dess tjäns-
ter är utsatta för betydande kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller 
för någonting annat som gör att kommuni-
kationstjänsterna inte fungerar eller väsent-
ligen stör dem. Leverantörer av mervärdes-
tjänster ska utan dröjsmål informera använ-
darna om betydande kränkningar av eller hot 
mot informationssäkerheten när det gäller 
sina tjänster.

Teleföretag och leverantörer av mervär-
destjänster ska i anmälan uppge hur länge 
störningen eller hotet beräknas pågå. Dessu-
tom ska de informera om vilka åtgärder 
abonnenterna och användarna kan vidta för 
att skydda sig och om de sannolika kostna-
derna för åtgärderna samt hur abonnenterna 
och användarna kan få ytterligare informat-
ion. Teleföretagen och leverantörerna av 
mervärdestjänster ska bevara informationen 
om anmälningarna.

Teleföretag ska informera om åtgärder 
som de vidtagit i situationer som avses i 1 
mom. samt om åtgärdernas eventuella in-
verkan på användningen av tjänsterna.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om innehållet i och ut-

274 §

Störningsanmälningar till abonnenter och 
användare

Ett teleföretag ska utan dröjsmål meddela 
abonnenterna och användarna om dess tjäns-
ter är utsatta för betydande kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller 
för någonting annat som gör att kommuni-
kationstjänsterna inte fungerar eller väsent-
ligen stör dem. Leverantörer av mervärdes-
tjänster ska utan dröjsmål informera använ-
darna om betydande kränkningar av eller hot 
mot informationssäkerheten när det gäller 
sina tjänster.

Teleföretag och leverantörer av mervär-
destjänster ska i anmälan uppge hur länge 
störningen eller hotet beräknas pågå. Dessu-
tom ska de informera om vilka åtgärder 
abonnenterna och användarna kan vidta för 
att skydda sig och om de sannolika kostna-
derna för åtgärderna samt hur abonnenterna 
och användarna kan få ytterligare informat-
ion. Teleföretagen och leverantörerna av 
mervärdestjänster ska bevara informationen 
om anmälningarna.

Teleföretag ska informera om åtgärder 
som de vidtagit i situationer som avses i 1 
mom. samt om åtgärdernas eventuella in-
verkan på användningen av tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
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formningen av anmälningar och information 
som avses i denna paragraf samt om hur 
anmälningarna ska bevaras.

och utformningen av anmälningar och in-
formation som avses i denna paragraf samt 
om hur anmälningarna ska bevaras.

275 §

Störningsanmälningar till Kommunikations-
verket 

Ett teleföretag ska utan dröjsmål göra en 
anmälan till Kommunikationsverket om dess 
tjänster utsätts för eller hotas av betydande 
kränkningar av informationssäkerheten eller 
av någonting annat som gör att en kommu-
nikationstjänst inte fungerar eller väsentlig-
en stör den. Teleföretaget ska också utan 
obefogat dröjsmål anmäla hur länge stör-
ningen eller hotet beräknas pågå, om vilka 
verkningar störningen eller hotet har, om 
avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för 
att förhindra att störningen upprepas. Kom-
munikationsverket ska årligen sända kom-
missionen och Europeiska unionens byrå för 
nät- och informationssäkerhet en samman-
fattande informationsrapport om anmälning-
arna. 

En i 247 a § avsedd aktör som tillhanda-
håller en internetbaserad marknadsplats, en 
internetbasera sökmotortjänst eller en moln-
tjänst ska utan dröjsmål göra en anmälan till 
Kommunikationsverket om dess tjänster ut-
sätts för en betydande informationssäker-
hetsrelaterad störning.  

Om det ligger i allmänt intresse att det 
görs en anmälan om en störning kan Kom-
munikationsverket ålägga teleföretaget eller 
den som tillhandahåller tjänsten att infor-
mera om saken eller, efter att ha hört den 
anmälningspliktiga, själv informera om sa-
ken.  

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om när en störning som 
avses i 1 mom. är betydande samt föreskrif-
ter om innehållet i de anmälningar som av-
ses i 1 och 2 mom. samt anmälningarnas ut-
formning och hur de lämnas in. 

Kommunikationsverket ska bedöma om en 
sådan störning som avses i 2 mom. berör de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska union-
en och vid behov underrätta de berörda 

275 §

Störningsanmälningar till Transport- och 
kommunikationsverket

Ett teleföretag ska utan dröjsmål göra en 
anmälan till Transport- och kommunikat-
ionsverket om dess tjänster utsätts för eller 
hotas av betydande kränkningar av inform-
ationssäkerheten eller av någonting annat 
som gör att en kommunikationstjänst inte 
fungerar eller väsentligen stör den. Teleföre-
taget ska också utan obefogat dröjsmål an-
mäla hur länge störningen eller hotet beräk-
nas pågå, om vilka verkningar störningen el-
ler hotet har, om avhjälpande åtgärder samt 
om åtgärder för att förhindra att störningen 
upprepas. Transport- och kommunikations-
verket ska årligen sända kommissionen och 
Europeiska unionens byrå för nät- och in-
formationssäkerhet en sammanfattande in-
formationsrapport om anmälningarna.

En i 247 a § avsedd aktör som tillhanda-
håller en internetbaserad marknadsplats, en 
internetbasera sökmotortjänst eller en moln-
tjänst ska utan dröjsmål göra en anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket om 
dess tjänster utsätts för en betydande in-
formationssäkerhetsrelaterad störning. 

Om det ligger i allmänt intresse att det 
görs en anmälan om en störning kan Trans-
port- och kommunikationsverket ålägga tele-
företaget eller den som tillhandahåller tjäns-
ten att informera om saken eller, efter att ha 
hört den anmälningspliktiga, själv informera 
om saken. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om när en 
störning som avses i 1 mom. är betydande 
samt föreskrifter om innehållet i de anmäl-
ningar som avses i 1 och 2 mom. samt an-
mälningarnas utformning och hur de lämnas 
in.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bedöma om en sådan störning som avses i 2 
mom. berör de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och vid behov under-
rätta de berörda medlemsstaterna.
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medlemsstaterna. 

276 §

Samarbetsgruppen för störningssituationer

Kommunikationsverket kan tillsätta en 
samarbetsgrupp för störningssituationer, 
med representanter för

1) teleföretagen,
2) de nätinnehavare och distributionsnäts-

innehavare som avses i elmarknadslagen
(588/2013),

3) entreprenörer som arbetar för dem som 
avses i 1 och 2 punkten,

4) andra än i 1—3 punkten avsedda aktö-
rer vilkas deltagande anses vara ändamåls-
enligt.

Gruppen ska
1) planera och samordna åtgärder som be-

hövs för hantering av undantagsförhållanden 
enligt beredskapslagen samt störningssituat-
ioner under normala förhållanden,

2) inhämta och vidarebefordra information 
för hantering av störningssituationer, till 
stöd för Kommunikationsverkets beslutsfat-
tande, och

3) förmedla information som samman-
ställts och analyserats av gruppen till aktörer 
som kan bidra till att minska störningssituat-
ioners negativa konsekvenser för samhället.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet kan 
Kommunikationsverket, trots sekretessbe-
stämmelserna, till samarbetsgruppens med-
lemmar lämna ut information som behövs 
för hantering av störningssituationer, om in-
formationen är nödvändig för skötseln av 
gruppens uppgifter och inte innehåller kon-
fidentiella meddelanden, förmedlingsuppgif-
ter eller lokaliseringsuppgifter.

På samarbetsgruppens medlemmar ska när 
de sköter uppgifter som avses i denna para-
graf tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
föreskrivs om tystnadsplikt och förbud mot 
utnyttjande samt bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

276 §

Samarbetsgruppen för störningssituationer

Transport- och kommunikationsverket kan 
tillsätta en samarbetsgrupp för störningssitu-
ationer, med representanter för

1) teleföretagen,
2) de nätinnehavare och distributionsnäts-

innehavare som avses i elmarknadslagen 
(588/2013),

3) entreprenörer som arbetar för dem som 
avses i 1 och 2 punkten,

4) andra än i 1—3 punkten avsedda aktö-
rer vilkas deltagande anses vara ändamåls-
enligt.

Gruppen ska
1) planera och samordna åtgärder som be-

hövs för hantering av undantagsförhållanden 
enligt beredskapslagen samt störningssituat-
ioner under normala förhållanden,

2) inhämta och vidarebefordra information 
för hantering av störningssituationer, till 
stöd för Transport- och kommunikationsver-
kets beslutsfattande, och

3) förmedla information som samman-
ställts och analyserats av gruppen till aktörer 
som kan bidra till att minska störningssituat-
ioners negativa konsekvenser för samhället.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet kan 
Transport- och kommunikationsverket, trots 
sekretessbestämmelserna, till samarbets-
gruppens medlemmar lämna ut information 
som behövs för hantering av störningssituat-
ioner, om informationen är nödvändig för 
skötseln av gruppens uppgifter och inte in-
nehåller konfidentiella meddelanden, för-
medlingsuppgifter eller lokaliseringsuppgif-
ter.

På samarbetsgruppens medlemmar ska när 
de sköter uppgifter som avses i denna para-
graf tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
föreskrivs om tystnadsplikt och förbud mot 
utnyttjande samt bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).
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277 §

Avhjälpande av radiostörningar

Om en radioutrustning stör radiokommu-
nikation i säkerhetssyfte, ska användningen 
av radioutrustningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommuni-
kation eller andra radioutrustningar, ska ra-
diosändarens innehavare och ägare avhjälpa 
eller begränsa störningen. Om störningen 
beror på tekniska egenskaper hos en radio-
mottagare eller en sådan separat antenn eller 
ett sådant separat antennsystem som kopp-
lats till den, ansvarar radiomottagarens in-
nehavare och ägare för att störningen av-
hjälps, om inte något annat följer av denna 
lag eller av tillståndsvillkoren.

Kommunikationsverket kan bestämma 
vilka andra åtgärder som gäller en radiout-
rustnings tekniska egenskaper eller använd-
ningen av den som en radioutrustnings inne-
havare och ägare ska vidta för att förebygga 
och begränsa störningar och deras verkning-
ar.

Om både den radioutrustning som orsakar 
störningar och den radioutrustning som störs 
stämmer överens med denna lag och med 
bestämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, och om 
störningarna inte är ringa, eller om störning-
arna inte beror på störningstoleransen hos en 
sådan separat antenn eller ett sådant separat 
antennsystem som kopplats till radiomotta-
garen, ger Kommunikationsverket parterna 
ett förslag till åtgärder genom vilka stör-
ningarna kan avhjälpas eller verkningarna 
begränsas.

Om parterna inte kan komma överens om 
vilka åtgärder som behövs för att avhjälpa 
störningarna eller om beloppet eller fördel-
ningen av åtgärdskostnaderna, ska saken av-
göras genom ett beslut av Kommunikations-
verket.

Det förfarande som avses i 2—4 mom. ska 
tillämpas också när en radioutrustning stör 
telenät, teleterminalutrustningar eller elan-
läggningar vilkas störningstolerans stämmer 
överens med denna lag eller med elsäker-
hetslagen och bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
dem.

277 §

Avhjälpande av radiostörningar

Om en radioutrustning stör radiokommu-
nikation i säkerhetssyfte, ska användningen 
av radioutrustningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommuni-
kation eller andra radioutrustningar, ska ra-
diosändarens innehavare och ägare avhjälpa 
eller begränsa störningen. Om störningen 
beror på tekniska egenskaper hos en radio-
mottagare eller en sådan separat antenn eller 
ett sådant separat antennsystem som kopp-
lats till den, ansvarar radiomottagarens in-
nehavare och ägare för att störningen av-
hjälps, om inte något annat följer av denna 
lag eller av tillståndsvillkoren.

Transport- och kommunikationsverket kan 
bestämma vilka andra åtgärder som gäller en 
radioutrustnings tekniska egenskaper eller 
användningen av den som en radioutrust-
nings innehavare och ägare ska vidta för att 
förebygga och begränsa störningar och deras 
verkningar.

Om både den radioutrustning som orsakar 
störningar och den radioutrustning som störs 
stämmer överens med denna lag och med 
bestämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, och om 
störningarna inte är ringa, eller om störning-
arna inte beror på störningstoleransen hos en 
sådan separat antenn eller ett sådant separat 
antennsystem som kopplats till radiomotta-
garen, ger Transport- och kommunikations-
verket parterna ett förslag till åtgärder ge-
nom vilka störningarna kan avhjälpas eller 
verkningarna begränsas.

Om parterna inte kan komma överens om 
vilka åtgärder som behövs för att avhjälpa 
störningarna eller om beloppet eller fördel-
ningen av åtgärdskostnaderna, ska saken av-
göras genom ett beslut av Transport- och 
kommunikationsverket.

Det förfarande som avses i 2—4 mom. ska 
tillämpas också när en radioutrustning stör 
telenät, teleterminalutrustningar eller elan-
läggningar vilkas störningstolerans stämmer 
överens med denna lag eller med elsäker-
hetslagen och bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
dem.
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Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om de tekniska egenskaperna hos 
separata antenner eller antennsystem enligt 
4 mom. som kopplas till radiomottagare.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter om de tekniska egen-
skaperna hos separata antenner eller antenn-
system enligt 4 mom. som kopplas till radi-
omottagare.

278 §

Allmänt nödnummer

Teleföretag som är verksamma i telefonnät 
är skyldiga att för sin del se till att använ-
darna per telefon eller via textmeddelande 
avgiftsfritt får kontakt med det allmänna 
nödnumret 112.

Teleföretagen ska utan dröjsmål till nöd-
centralerna, sjöräddningscentralen och sjö-
räddningsundercentralen anmäla sådana fel 
och störningar i kommunikationsnäten, nät-
tjänsterna och kommunikationstjänsterna 
som är av betydelse för förmedlingen av 
nödsamtal.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om tekniska åtgärder som 
är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 
mom. ska kunna fullgöras.

278 §

Allmänt nödnummer

Teleföretag som är verksamma i telefonnät 
är skyldiga att för sin del se till att använ-
darna per telefon eller via textmeddelande 
avgiftsfritt får kontakt med det allmänna 
nödnumret 112.

Teleföretagen ska utan dröjsmål till nöd-
centralerna, sjöräddningscentralen och sjö-
räddningsundercentralen anmäla sådana fel 
och störningar i kommunikationsnäten, nät-
tjänsterna och kommunikationstjänsterna 
som är av betydelse för förmedlingen av 
nödsamtal. 

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tekniska 
åtgärder som är nödvändiga för att skyldig-
heten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

280 §

Teleföretags skyldighet att förmedla riktade 
myndighetsmeddelanden

Med riktade myndighetsmeddelanden av-
ses riktade nödunderrättelser och andra rik-
tade myndighetsmeddelanden. Med riktade
nödunderrättelser avses meddelanden som 
förmedlas för att avvärja överhängande fara 
för människors liv, hälsa och egendom, eller 
överhängande risk för avsevärda skador på 
egendom eller miljön, och som förmedlas i 
mobilnät i form av textmeddelanden eller 
andra meddelanden till terminaler eller 
abonnemang som befinner sig på ett visst 
område eller vissa områden. Med annat rik-
tat myndighetsmeddelande avses meddelan-
den för att skydda människor eller egendom 
och som förmedlas i mobilnät i form av 
textmeddelanden eller andra meddelanden 
till terminaler eller abonnemang som befin-
ner sig på ett visst område eller vissa områ-

280 §

Teleföretags skyldighet att förmedla riktade 
myndighetsmeddelanden

Med riktade myndighetsmeddelanden av-
ses riktade nödunderrättelser och andra rik-
tade myndighetsmeddelanden. Med riktade
nödunderrättelser avses meddelanden som 
förmedlas för att avvärja överhängande fara 
för människors liv, hälsa och egendom, eller 
överhängande risk för avsevärda skador på 
egendom eller miljön, och som förmedlas i 
mobilnät i form av textmeddelanden eller 
andra meddelanden till terminaler eller 
abonnemang som befinner sig på ett visst 
område eller vissa områden. Med annat rik-
tat myndighetsmeddelande avses meddelan-
den för att skydda människor eller egendom 
och som förmedlas i mobilnät i form av 
textmeddelanden eller andra meddelanden 
till terminaler eller abonnemang som befin-
ner sig på ett visst område eller vissa områ-
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den i en situation där det inte föreligger 
överhängande fara för människors liv, hälsa 
eller egendom.

Teleföretag är skyldiga att förmedla rik-
tade myndighetsmeddelanden om de kom-
mer från en nödcentral, sjöräddningscentral 
eller sjöräddningsundercentral.

Beslut om förmedling av riktade nödun-
derrättelser fattas av räddnings-, polis- eller 
gränsbevakningsmyndigheterna eller av 
Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska 
institutet inom respektive ansvarsområde. 
Beslut om förmedling av andra riktade 
myndighetsmeddelanden fattas av det behö-
riga ministeriet.

Riktade myndighetsmeddelanden ska för-
medlas på de språk som myndigheten be-
stämmer och till de terminaler och abonne-
mang som vid förmedlingstillfället befinner 
sig på områden som myndigheten angett. 
Teleföretagen får inte ändra på innehållet i 
riktade myndighetsmeddelanden.

Riktade nödunderrättelser ska förmedlas 
utan dröjsmål. Andra riktade myndighets-
meddelanden ska förmedlas så fort det är 
möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i 
de normala nät- och kommunikationstjäns-
terna.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om förmedling av riktade 
myndighetsmeddelanden samt om svarstider 
och beredskap för förmedling.

den i en situation där det inte föreligger 
överhängande fara för människors liv, hälsa 
eller egendom.

Teleföretag är skyldiga att förmedla rik-
tade myndighetsmeddelanden om de kom-
mer från en nödcentral, sjöräddningscentral 
eller sjöräddningsundercentral.

Beslut om förmedling av riktade nödun-
derrättelser fattas av räddnings-, polis- eller 
gränsbevakningsmyndigheterna eller av 
Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska 
institutet inom respektive ansvarsområde. 
Beslut om förmedling av andra riktade 
myndighetsmeddelanden fattas av det behö-
riga ministeriet.

Riktade myndighetsmeddelanden ska för-
medlas på de språk som myndigheten be-
stämmer och till de terminaler och abonne-
mang som vid förmedlingstillfället befinner 
sig på områden som myndigheten angett. 
Teleföretagen får inte ändra på innehållet i 
riktade myndighetsmeddelanden.

Riktade nödunderrättelser ska förmedlas 
utan dröjsmål. Andra riktade myndighets-
meddelanden ska förmedlas så fort det är 
möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i 
de normala nät- och kommunikationstjäns-
terna.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om förmedling 
av riktade myndighetsmeddelanden samt om 
svarstider och beredskap för förmedling.

282 §

Beredskapsplanering

Den som är skyldig att ha beredskap enligt 
281 § ska bedöma de risker som kan även-
tyra verksamhetens kontinuitet och utifrån 
riskerna planera hur verksamheten kan fort-
sätta i störningssituationer under normala 
förhållanden och när sådana befogenheter 
utövas som avses i 9 kap. i beredskapslagen.

Den som är skyldig att ha beredskap ska 
på begäran av Kommunikationsverket lämna 
verket uppgifter om sin beredskapsplane-
ring. Kommunikationsverket ska utan dröjs-
mål underrättas om ändringar i uppgifterna.

Den som är skyldig att ha beredskap ska i 
enskilda fall på Kommunikationsverkets be-

282 §

Beredskapsplanering

Den som är skyldig att ha beredskap enligt 
281 § ska bedöma de risker som kan även-
tyra verksamhetens kontinuitet och utifrån 
riskerna planera hur verksamheten kan fort-
sätta i störningssituationer under normala 
förhållanden och när sådana befogenheter 
utövas som avses i 9 kap. i beredskapslagen.

Den som är skyldig att ha beredskap ska 
på begäran av Transport- och kommunikat-
ionsverket lämna verket uppgifter om sin be-
redskapsplanering. Transport- och kommu-
nikationsverket ska utan dröjsmål underrät-
tas om ändringar i uppgifterna.

Den som är skyldig att ha beredskap ska i 
enskilda fall på Transport- och kommunikat-

RP 61/2018 rd



1689

gäran meddela hur den bereder sig för en 
enskild störningssituation eller för ett hot 
om en sådan och vilka åtgärder enligt sin be-
redskapsplanering den med anledning av si-
tuationen har vidtagit eller har för avsikt att 
vidta.

De skyldigheter som avses i denna para-
graf gäller inte myndigheter.

ionsverkets begäran meddela hur den bere-
der sig för en enskild störningssituation eller 
för ett hot om en sådan och vilka åtgärder 
enligt sin beredskapsplanering den med an-
ledning av situationen har vidtagit eller har 
för avsikt att vidta.

De skyldigheter som avses i denna para-
graf gäller inte myndigheter.

284 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om beredskapsskyldighet-
en. Föreskrifterna kan gälla

1) dokument i samband med beredskaps-
planeringen enligt 282 § och dokumentens 
närmare innehåll,

2) tekniska åtgärder i syfte att minimera 
skadeverkningarna av kränkningar av in-
formationssäkerheten,

3) det tekniska genomförandet av förplik-
telser som avses i 283 §,

4) användningen av frekvenser,
5) andra tekniska frågor som är jämförbara 

med dem som avses i 1—4 punkten.

284 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om bered-
skapsskyldigheten. Föreskrifterna kan gälla

1) dokument i samband med beredskaps-
planeringen enligt 282 § och dokumentens 
närmare innehåll,

2) tekniska åtgärder i syfte att minimera 
skadeverkningarna av kränkningar av in-
formationssäkerheten,

3) det tekniska genomförandet av förplik-
telser som avses i 283 §,

4) användningen av frekvenser,
5) andra tekniska frågor som är jämförbara 

med dem som avses i 1—4 punkten.

286 §

Avgift för deltagande i auktion

Ett företag eller en organisation som an-
mält sig till en auktion som avses i 11 § ska 
för att täcka de administrativa kostnaderna 
för ordnandet av auktionen betala en delta-
garavgift till Kommunikationsverket. Be-
stämmelser om deltagaravgiftens belopp ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

Deltagaravgiften återbetalas inte trots att 
företaget eller organisationen inte lägger 
några bud.

Avgiften påförs genom beslut av Kommu-
nikationsverket.

286 §

Avgift för deltagande i auktion

Ett företag eller en organisation som an-
mält sig till en auktion som avses i 11 § ska 
för att täcka de administrativa kostnaderna 
för ordnandet av auktionen betala en delta-
garavgift till Transport- och kommunikat-
ionsverket. Bestämmelser om deltagaravgif-
tens belopp utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

Deltagaravgiften återbetalas inte trots att 
företaget eller organisationen inte lägger 
några bud.

Avgiften påförs genom beslut av Trans-
port- och kommunikationsverket.

287 § 287 §
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Koncessionsavgift

Ett teleföretag som har beviljats nätkon-
cession med stöd av 11 § är skyldigt att be-
tala koncessionsavgift till koncessionsmyn-
digheten. Koncessionsavgiften är det högsta 
godkända budet enligt 11 § 1 mom.

Koncessionsavgiften ska betalas i poster 
under koncessionsperioden. Bestämmelser 
om betalningsfrekvens utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Avgiften påförs ge-
nom beslut av Kommunikationsverket.

Koncessionsavgift

Ett teleföretag som har beviljats nätkon-
cession med stöd av 11 § är skyldigt att be-
tala koncessionsavgift till koncessionsmyn-
digheten. Koncessionsavgiften är det högsta 
godkända budet enligt 11 § 1 mom.

Koncessionsavgiften ska betalas i poster 
under koncessionsperioden. Bestämmelser 
om betalningsfrekvens utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Avgiften påförs ge-
nom beslut av Transport- och kommunikat-
ionsverket.

288 §

Marknadsbaserad frekvensavgift

Av innehavarna av sådana nätkoncession-
er för tele- och televisionsverksamhet som 
statsrådet beviljat med stöd av 6 § utan ve-
derlag samt av försvarsmakten ska Kommu-
nikationsverket årligen ta ut en marknadsba-
serad frekvensavgift till staten. Avgiften tas 
ut för frekvenser som

1) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en innehavare av nätkoncession,

2) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en nätkoncessionshavares nät, vilket 
används för annan televisionsverksamhet än 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset,

3) har anvisats försvarsmakten med stöd 
av en föreskrift som Kommunikationsverket
har meddelat enligt 96 §.
— — — — — — — — — — — — — —

288 § 

Marknadsbaserad frekvensavgift

Av innehavarna av sådana nätkoncession-
er för tele- och televisionsverksamhet som 
statsrådet beviljat med stöd av 6 § utan ve-
derlag samt av Försvarsmakten ska Trans-
port- och kommunikationsverket årligen ta 
ut en marknadsbaserad frekvensavgift till 
staten. Avgiften tas ut för frekvenser som

1) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en innehavare av nätkoncession,

2) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en nätkoncessionshavares nät, vilket 
används för annan televisionsverksamhet än 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset,

3) har anvisats Försvarsmakten med stöd 
av en föreskrift som Transport- och kommu-
nikationsverket har meddelat enligt 96 §.
— — — — — — — — — — — — — —

289 §

Informationssamhällsavgift

Ett teleföretag som bedriver anmälnings-
pliktig eller koncessionspliktig verksamhet 
enligt denna lag är skyldigt att till Kommu-
nikationsverket betala en årlig informations-
samhällsavgift.

Informationssamhällsavgift tas inte ut för 
omsättning som hänför sig till televisions-
eller radioverksamhet eller till vidaresänd-
ning av televisionsprogram eller radiopro-
gram.

289 §

Informationssamhällsavgift

Ett teleföretag som bedriver anmälnings-
pliktig eller koncessionspliktig verksamhet 
enligt denna lag är skyldigt att till Trans-
port- och kommunikationsverket betala en 
årlig informationssamhällsavgift.

Informationssamhällsavgift tas inte ut för 
omsättning som hänför sig till televisions-
eller radioverksamhet eller till vidaresänd-
ning av televisionsprogram eller radiopro-
gram.
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Informationssamhällsavgiften utgör 0,12 
procent av omsättningen för den televerk-
samhet som teleföretaget bedrivit i Finland 
under räkenskapsperioden före bestämman-
det av avgiften, dock minst 300 euro. När-
mare bestämmelser om den omsättning som 
avgiften baseras på finns i 290 §.

Bestämmelser om hur informationssam-
hällsavgiften ska bestämmas under det 
första verksamhetsåret finns i 292 §.

Informationssamhällsavgiften återbetalas 
inte ens i det fall att teleföretaget upphör 
med sin verksamhet under avgiftsperioden.

Informationssamhällsavgiften utgör 0,12 
procent av omsättningen för den televerk-
samhet som teleföretaget bedrivit i Finland 
under räkenskapsperioden före bestämman-
det av avgiften, dock minst 300 euro. När-
mare bestämmelser om den omsättning som 
avgiften baseras på finns i 290 §.

Bestämmelser om hur informationssam-
hällsavgiften ska bestämmas under det 
första verksamhetsåret finns i 292 §.

Informationssamhällsavgiften återbetalas 
inte ens i det fall att teleföretaget upphör 
med sin verksamhet under avgiftsperioden

290 §

Omsättning som informationssamhällsavgif-
ten baseras på

Om ett teleföretag ingår i en koncern en-
ligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska telefö-
retagets avgift baseras på dess andel av den 
gemensamma omsättningen för den tele-
verksamhet som de avgiftsskyldiga teleföre-
tag som ingår i samma koncern har bedrivit i 
Finland, minskad med bolagens inbördes 
omsättning av verksamheten. Detsamma 
gäller moderbolag som inte är finländska.

Om det under tiden mellan utgången av 
den föregående räkenskapsperioden och tid-
punkten för avgiftsbeslutet har skett föränd-
ringar i teleföretagets koncernförhållanden, 
ska avgiften bestämmas på basis av företa-
gets andel av omsättningen för televerksam-
heten under den föregående avslutade rä-
kenskapsperioden.

Om televerksamheten under tiden mellan 
utgången av det föregående årets räken-
skapsperiod och tidpunkten för avgiftsbeslu-
tet har överlåtits till ett annat företag, hän-
förs avgiftsskyldigheten till det företag som 
bedriver allmän televerksamhet när avgifts-
beslutet meddelas. När avgiften bestäms för 
det företaget ska den omsättning beaktas 
som för den avslutade räkenskapsperioden 
har fastställts för den överlåtna televerk-
samheten.

Om teleföretagets räkenskapsperiod avvi-
ker från kalenderåret ska dess omsättning 
omvandlas så att den motsvarar omsättning-

290 §

Omsättning som informationssamhällsavgif-
ten baseras på

Om ett teleföretag ingår i en koncern en-
ligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska telefö-
retagets avgift baseras på dess andel av den 
gemensamma omsättningen för den tele-
verksamhet som de avgiftsskyldiga teleföre-
tag som ingår i samma koncern har bedrivit i 
Finland, minskad med bolagens inbördes 
omsättning av verksamheten. Detsamma 
gäller moderbolag som inte är finländska.

Om det under tiden mellan utgången av 
den föregående räkenskapsperioden och tid-
punkten för avgiftsbeslutet har skett föränd-
ringar i teleföretagets koncernförhållanden, 
ska avgiften bestämmas på basis av företa-
gets andel av omsättningen för televerksam-
heten under den föregående avslutade rä-
kenskapsperioden.

Om televerksamheten under tiden mellan 
utgången av det föregående årets räken-
skapsperiod och tidpunkten för avgiftsbeslu-
tet har överlåtits till ett annat företag, hän-
förs avgiftsskyldigheten till det företag som 
bedriver allmän televerksamhet när avgifts-
beslutet meddelas. När avgiften bestäms för 
det företaget ska den omsättning beaktas 
som för den avslutade räkenskapsperioden 
har fastställts för den överlåtna televerk-
samheten.

Om teleföretagets räkenskapsperiod avvi-
ker från kalenderåret ska dess omsättning 
omvandlas så att den motsvarar omsättning-
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en för ett kalenderår, genom att omsättning-
en multipliceras med talet 12 och divideras 
med antalet månader i räkenskapsperioden.

Närmare bestämmelser om hur de uppgif-
ter som behövs för bestämmande av avgiften 
ska anmälas till Kommunikationsverket får 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

en för ett kalenderår, genom att omsättning-
en multipliceras med talet 12 och divideras 
med antalet månader i räkenskapsperioden.

Närmare bestämmelser om hur de uppgif-
ter som behövs för bestämmande av avgiften 
ska anmälas till Transport- och kommuni-
kationsverket får utfärdas genom förordning 
av kommunikationsministeriet.

291 §

Påförande av informationssamhällsavgift

Informationssamhällsavgiften tas ut årlig-
en i en post. Avgiften påförs genom beslut 
av Kommunikationsverket. Närmare be-
stämmelser om verkställighet av avgiften får 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

291 §

Påförande av informationssamhällsavgift

Informationssamhällsavgiften tas ut årlig-
en i en post. Avgiften påförs genom beslut 
av Transport- och kommunikationsverket. 
Närmare bestämmelser om verkställighet av 
avgiften får utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet.

292 §

Lämnande av uppgifter till Kommunikat-
ionsverket samt avgiftsskyldigheten i vissa 

undantagssituationer

Kommunikationsverket har för påförande 
av informationssamhällsavgift rätt att av te-
leföretagen få de uppgifter om televerksam-
hetens omsättning under den period som fö-
regår påförandet av avgiften. Företag som 
ingår i en koncern ska dessutom lämna ver-
ket en redogörelse för vilka poster som upp-
kommit till följd av koncernbolagens inbör-
des televerksamhet och i enlighet med 290 § 
1 mom. har dragits av från televerksamhet-
ens omsättning. Teleföretagen ska lämna 
uppgifterna till Kommunikationsverket inom 
en månad från det att bokslutet fastställdes. 
Dessutom ska teleföretaget lämna in en ko-
pia av det fastställda bokslutet och koncern-
bokslutet.

Kommunikationsverket kan uppskatta den 
omsättning som ligger till grund för avgif-
ten, om tillräckligt tillförlitlig utredning inte 
kan fås om omsättningen på grund av att 
bokslut saknas eller på grund av något annat 
därmed jämförbart synnerligen vägande 
skäl.

Vid uppskattningen ska hänsyn tas till

292 §

Lämnande av uppgifter till Transport- och 
kommunikationsverket samt avgiftsskyldig-

heten i vissa undantagssituationer

Transport- och kommunikationsverket har 
för påförande av informationssamhällsavgift 
rätt att av teleföretagen få de uppgifter om 
televerksamhetens omsättning under den pe-
riod som föregår påförandet av avgiften. Fö-
retag som ingår i en koncern ska dessutom 
lämna verket en redogörelse för vilka poster 
som uppkommit till följd av koncernbola-
gens inbördes televerksamhet och i enlighet 
med 290 § 1 mom. har dragits av från tele-
verksamhetens omsättning. Teleföretagen 
ska lämna uppgifterna till Transport- och 
kommunikationsverket inom en månad från 
det att bokslutet fastställdes. Dessutom ska 
teleföretaget lämna in en kopia av det fast-
ställda bokslutet och koncernbokslutet.

Transport- och kommunikationsverket kan 
uppskatta den omsättning som ligger till 
grund för avgiften, om tillräckligt tillförlitlig 
utredning inte kan fås om omsättningen på 
grund av att bokslut saknas eller på grund av 
något annat därmed jämförbart synnerligen 
vägande skäl.

Vid uppskattningen ska hänsyn tas till
1) omfattningen av teleföretagets verk-

samhet,
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1) omfattningen av teleföretagets verk-
samhet,

2) teleföretagets marknadsställning,
3) uppgifter om de tjänster som teleföreta-

get tillhandahåller samt om dess kundvoly-
mer och fakturering,

4) referensuppgifter om andra teleföretag 
med motsvarande utbud av tjänster,

5) andra omständigheter som påverkar te-
leföretagets omsättning och som är jämför-
bara med dem som nämns i 1—4 punkten.

Innan omsättningen uppskattas ska Kom-
munikationsverket uppmana teleföretaget att 
lämna de uppgifter som behövs för påför-
ande av informationssamhällsavgift inom en 
skälig tid som Kommunikationsverket be-
stämmer. I uppmaningen ska det nämnas att 
Kommunikationsverket uppskattar omsätt-
ningen, om uppgifterna inte lämnas.

2) teleföretagets marknadsställning,
3) uppgifter om de tjänster som teleföreta-

get tillhandahåller samt om dess kundvoly-
mer och fakturering,

4) referensuppgifter om andra teleföretag 
med motsvarande utbud av tjänster,

5) andra omständigheter som påverkar te-
leföretagets omsättning och som är jämför-
bara med dem som nämns i 1—4 punkten.

Innan omsättningen uppskattas ska Trans-
port- och kommunikationsverket uppmana 
teleföretaget att lämna de uppgifter som be-
hövs för påförande av informationssam-
hällsavgift inom en skälig tid som Trans-
port- och kommunikationsverket bestämmer. 
I uppmaningen ska det nämnas att Trans-
port- och kommunikationsverket uppskattar 
omsättningen, om uppgifterna inte lämnas.

294 §

Beloppet av tillsynsavgiften för televisions-
och radioverksamhet

Den årliga tillsynsavgiften för televisions-
och radioverksamhet är för

1) Rundradion Ab 220 000 euro,
2) utövare av annan än regional televis-

ionsverksamhet 14 000 euro för varje kon-
cessionsenligt televisionsprogramutbud, 
med undantag för parallellsändningar,

3) utövare av regional televisionsverk-
samhet 600 euro för varje koncessionsenligt 
televisionsprogramutbud,

4) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för rikstäckande eller därmed jämförbar 
koncessionspliktig användning 6 000 euro 
för varje koncessionsenligt radioprogramut-
bud,

5) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för regional eller lokal koncessionsplik-
tig användning 600 euro för varje koncess-
ionsenligt radioprogramutbud,

6) utövare av radioverksamhet som är 
verksamma endast i televisionsnät, 6 000 
euro för varje koncessionsenligt radiopro-
gramutbud, med undantag för parallellsänd-
ningar.

Tillsynsavgiften för televisions- och radi-
overksamhet tas årligen ut i två poster. Av-
giften påförs genom beslut av Kommunikat-

294 §

Beloppet av tillsynsavgiften för televisions-
och radioverksamhet

Den årliga tillsynsavgiften för televisions-
och radioverksamhet är för 

1) Rundradion Ab 220 000 euro, 
2) utövare av annan än regional televis-

ionsverksamhet 14 000 euro för varje kon-
cessionsenligt televisionsprogramutbud, 
med undantag för parallellsändningar, 

3) utövare av regional televisionsverk-
samhet 600 euro för varje koncessionsenligt 
televisionsprogramutbud, 

4) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för rikstäckande eller därmed jämförbar 
koncessionspliktig användning 6 000 euro 
för varje koncessionsenligt radioprogramut-
bud, 

5) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för regional eller lokal koncessionsplik-
tig användning 600 euro för varje koncess-
ionsenligt radioprogramutbud, 

6) utövare av radioverksamhet som är 
verksamma endast i televisionsnät, 6 000 
euro för varje koncessionsenligt radiopro-
gramutbud, med undantag för parallellsänd-
ningar.

Tillsynsavgiften för televisions- och radi-
overksamhet tas årligen ut i två poster. Av-
giften påförs genom beslut av Transport-
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ionsverket. och kommunikationsverket.

295 §

Domännamnsavgift

En registrar är skyldig att betala domän-
namnsavgift till Kommunikationsverket för 
registrering av ett domännamn i domän-
namnsregistret och för förnyad registrering. 
När ett domännamn registreras ska en utred-
ning över att avgiften är betald lämnas.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

295 §

Domännamnsavgift

En registrar är skyldig att betala domän-
namnsavgift till Transport- och kommuni-
kationsverket för registrering av ett domän-
namn i domännamnsregistret och för för-
nyad registrering. När ett domännamn regi-
streras ska en utredning över att avgiften är 
betald lämnas.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

296 §

Numreringsavgift

Teleföretag och andra som får ett nummer 
eller prefix ska till Kommunikationsverket
betala en fast avgift som täcker kostnaderna 
för användningen av numret eller prefixet 
och för administreringen och övervakningen 
av numreringen. Avgiftsbeloppet fastställs 
enligt hur stor andel av den tillgängliga 
nummerplanen det ibruktagna numret för-
brukar.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

296 §

Numreringsavgift

Teleföretag och andra som får ett nummer 
eller prefix ska till Transport- och kommu-
nikationsverket betala en fast avgift som 
täcker kostnaderna för användningen av 
numret eller prefixet och för administrering-
en och övervakningen av numreringen. Av-
giftsbeloppet fastställs enligt hur stor andel 
av den tillgängliga nummerplanen det ibruk-
tagna numret förbrukar.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

299 §

Kostnader för system som anskaffats för bi-
trädande av myndigheter

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för direkta kostnader för investe-
ringar i och underhåll av system, utrustning 
och programvara som anskaffats enbart för 
att biträda myndigheter. Beslut om ersätt-
ning av kostnader fattas vid behov av Kom-
munikationsverket.

Ersättning betalas av den myndighet som 
ska biträdas med anskaffningen i fråga.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustning eller 
programvara som en myndighet betalat er-
sättning för, om inte myndigheten och tele-
företaget uttryckligen har kommit överens 

299 §

Kostnader för system som anskaffats för bi-
trädande av myndigheter

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för direkta kostnader för investe-
ringar i och underhåll av system, utrustning 
och programvara som anskaffats enbart för 
att biträda myndigheter. Beslut om ersätt-
ning för kostnader fattas vid behov av 
Transport- och kommunikationsverket.

Ersättning betalas av den myndighet som 
ska biträdas med anskaffningen i fråga.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustning eller 
programvara som en myndighet betalat er-
sättning för, om inte myndigheten och tele-
företaget uttryckligen har kommit överens 
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om saken. om saken.

301 §

Kostnader för system för förmedling av rik-
tade myndighetsmeddelanden

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för de kostnader som orsakas av 
skyldigheter enligt 280 § och av beredskap 
att uppfylla sådana skyldigheter.

Ersättning kan fås för direkta kostnader 
för investeringar i samt användning och un-
derhåll av system, utrustning och program-
vara som anskaffats enbart för behov som 
myndigheter uppgett. Ersättning kan fås 
också för direkta kostnader för åtgärder som 
myndigheten bestämt om. Beslut om ersätt-
ning för kostnader fattas vid behov av 
Kommunikationsverket.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustning eller 
programvara som en myndighet betalat er-
sättning för, om inte myndigheten och tele-
företaget uttryckligen har kommit överens 
om saken.

301 §

Kostnader för system för förmedling av rik-
tade myndighetsmeddelanden

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för de kostnader som orsakas av 
skyldigheter enligt 280 § och av beredskap 
att uppfylla sådana skyldigheter.

Ersättning kan fås för direkta kostnader 
för investeringar i samt användning och un-
derhåll av system, utrustning och program-
vara som anskaffats enbart för behov som 
myndigheter uppgett. Ersättning kan fås 
också för direkta kostnader för åtgärder som 
myndigheten bestämt om. Beslut om ersätt-
ning för kostnader fattas vid behov av 
Transport- och kommunikationsverket.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustning eller 
programvara som en myndighet betalat er-
sättning för, om inte myndigheten och tele-
företaget uttryckligen har kommit överens 
om saken.

303 §

Kommunikationsverkets allmänna uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att 
utöva tillsyn över efterlevnaden av denna 
lag samt bestämmelser som utfärdats och 
beslut som meddelats med stöd av den, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag.

Kommunikationsverkets beslutanderätt 
omfattar inte frågor som gäller avtalsförhål-
landen eller ersättningsansvar mellan företag 
och abonnenter eller teleföretags regressrätt 
eller återbetalningsskyldighet.

Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte sådana krav som hänför sig till skydd av 
människors och husdjurs hälsa och säkerhet 
som avses i 251 § 1 mom. 1 punkten och 
inte heller sådana väsentliga elsäkerhetskav 
som avses i 251 § 1 mom. 2 punkten, till den 
del det föreskrivs att någon annan myndig-
het ska övervaka efterlevnaden av kraven.

303 §

Transport- och kommunikationsverkets all-
männa uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har 
till uppgift att utöva tillsyn över efterlevna-
den av denna lag samt bestämmelser som ut-
färdats och beslut som meddelats med stöd 
av den, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag.

Transport- och kommunikationsverkets
beslutanderätt omfattar inte frågor som gäl-
ler avtalsförhållanden eller ersättningsansvar 
mellan företag och abonnenter eller teleföre-
tags regressrätt eller återbetalningsskyldig-
het.

Transport- och kommunikationsverkets
tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför 
sig till skydd av människors och husdjurs 
hälsa och säkerhet som avses i 251 § 1 
mom. 1 punkten och inte heller sådana vä-
sentliga elsäkerhetskav som avses i 251 § 1 
mom. 2 punkten, till den del det föreskrivs 
att någon annan myndighet ska övervaka ef-
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Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte bestämmelserna i 22 kap., med undan-
tag för 176—179 och 190 §.

Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte bestämmelserna i 28 kap., med undan-
tag för 241 och 242 §.

Till Kommunikationsverkets uppgifter hör 
att främja samreglerings- och självregle-
ringsåtgärder inom branschen, om det ge-
nom samreglering eller självreglering, bero-
ende på sakens natur, är möjligt att se till att 
de krav som föreskrivs i denna lag uppfylls.

Kommunikationsverket ska höra kommu-
nikationsministeriet och samarbeta med mi-
nisteriet när verket med stöd av denna lag 
bereder föreskrifter i frågor som också inne-
fattar bemyndigande att utfärda förordning 
eller som har en avsevärd betydelse för att 
denna lags syften ska uppnås. Kommunikat-
ionsverket ska dessutom höra finansministe-
riet när verket med stöd av denna lag bere-
der föreskrifter i ärenden som har betydelse 
för den allmänna utvecklingen av den of-
fentliga förvaltningen och utvecklingen av 
statsförvaltningens strukturer, styrningssy-
stem och verksamhet eller styrningen av in-
formationsförvaltningen inom statsförvalt-
ningen, de allmänna grunderna för den 
elektroniska kommunikationen och inform-
ationssäkerheten, statens och kommunernas 
samarbete inom informationsförvaltningen 
samt statsrådets gemensamma informations-
förvaltning.

terlevnaden av kraven.
Transport- och kommunikationsverkets

tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 22 
kap., med undantag för 176—179 och 190 §.

Transport- och kommunikationsverkets
tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 28 
kap., med undantag för 241 och 242 §.

Till Transport- och kommunikationsver-
kets uppgifter hör att främja samreglerings-
och självregleringsåtgärder inom branschen, 
om det genom samreglering eller självregle-
ring, beroende på sakens natur, är möjligt att 
se till att de krav som föreskrivs i denna lag 
uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket ska 
höra kommunikationsministeriet och samar-
beta med ministeriet när verket med stöd av 
denna lag bereder föreskrifter i frågor som 
också innefattar bemyndigande att utfärda 
förordning eller som har en avsevärd bety-
delse för att denna lags syften ska uppnås. 
Transport- och kommunikationsverket ska 
dessutom höra finansministeriet när verket 
med stöd av denna lag bereder föreskrifter i 
ärenden som har betydelse för den allmänna 
utvecklingen av den offentliga förvaltningen 
och utvecklingen av statsförvaltningens 
strukturer, styrningssystem och verksamhet 
eller styrningen av informationsförvaltning-
en inom statsförvaltningen, de allmänna 
grunderna för den elektroniska kommunikat-
ionen och informationssäkerheten, statens 
och kommunernas samarbete inom inform-
ationsförvaltningen samt statsrådets gemen-
samma informationsförvaltning.

304 §

Kommunikationsverkets särskilda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i denna lag ska Kommunikationsverket

1) främja den elektroniska kommunikat-
ionens funktion, störningsfrihet och trygg-
het,

2) delta i beredskapsplaneringen samt 
övervaka och utveckla branschens tekniska 
beredskap för undantagsförhållanden,

3) sköta administreringen av radiofrekven-
ser och televerksamhet samt administrering-

304 §

Transport- och kommunikationsverkets sär-
skilda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i denna lag ska Transport- och kom-
munikationsverket

1) främja den elektroniska kommunikat-
ionens funktion, störningsfrihet och trygg-
het,

2) delta i beredskapsplaneringen samt 
övervaka och utveckla branschens tekniska 
beredskap för undantagsförhållanden,

3) sköta administreringen av radiofrekven-
ser och televerksamhet samt administrering-
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en av numrering av och prefix för kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster,

4) samordna standardiseringen inom teleb-
ranschen,

5) bevilja sådana identifieringssignaler för 
radiostationer som behövs för att identifiera 
radiosändningar och vid behov meddela fö-
reskrifter om hur de ska användas,

6) samla in information och informera om 
tillgången på nättjänster och kommunikat-
ionstjänster och om tjänsternas kvalitet och 
pris,

7) samla in information om kränkningar 
och hot om kränkningar av informationssä-
kerheten för nättjänster, kommunikations-
tjänster, mervärdestjänster och informat-
ionssystem samt om fel och störningar i 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster,

8) informera om frågor som gäller inform-
ationssäkerhet samt om kommunikations-
näts och kommunikationstjänsters funktion,

9) utreda orsakerna till störningar av 
radiokommunikation samt till störningar 
som en radioutrustning eller teleterminalut-
rustning orsakar kommunikationsnät, radio-
utrustningar, teleterminalutrustningar eller 
elanläggningar,

10) utreda kränkningar och hot om kränk-
ningar av informationssäkerheten för nät-
tjänster, kommunikationstjänster, mervär-
destjänster och informationssystem,

11) underrätta kommissionen om sådant 
samarbete med andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen som leder till enhetliga till-
synsåtgärder i fråga om informationssäker-
heten för gränsöverskridande kommunikat-
ionstjänster mellan medlemsstaterna, när åt-
gärderna kan inverka på den inre mark-
nadens funktion, 

12) vara behörig myndighet för den of-
fentliga reglerade satellittjänsten enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1104/2011/EU om närmare föreskrifter för 
tillträde till den offentliga reglerade tjänst 
som erbjuds via det globala system för satel-
litnavigering som inrättats genom Galileo-
programmet. 

Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 
311—315, 325, 330—332, 336, 340, 344 
och 345 § gäller också tillsynen över efter-
levnaden av, påföljder vid brott mot och av-

en av numrering av och prefix för kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster,

4) samordna standardiseringen inom teleb-
ranschen,

5) bevilja sådana identifieringssignaler för 
radiostationer som behövs för att identifiera 
radiosändningar och vid behov meddela fö-
reskrifter om hur de ska användas,

6) samla in information och informera om 
tillgången på nättjänster och kommunikat-
ionstjänster och om tjänsternas kvalitet och 
pris,

7) samla in information om kränkningar 
och hot om kränkningar av informationssä-
kerheten för nättjänster, kommunikations-
tjänster, mervärdestjänster och informat-
ionssystem samt om fel och störningar i 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster,

8) informera om frågor som gäller inform-
ationssäkerhet samt om kommunikations-
näts och kommunikationstjänsters funktion,

9) utreda orsakerna till störningar av 
radiokommunikation samt till störningar 
som en radioutrustning eller teleterminalut-
rustning orsakar kommunikationsnät, radio-
utrustningar, teleterminalutrustningar eller 
elanläggningar,

10) utreda kränkningar och hot om kränk-
ningar av informationssäkerheten för nät-
tjänster, kommunikationstjänster, mervär-
destjänster och informationssystem,

11) underrätta kommissionen om sådant 
samarbete med andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen som leder till enhetliga till-
synsåtgärder i fråga om informationssäker-
heten för gränsöverskridande kommunikat-
ionstjänster mellan medlemsstaterna, när åt-
gärderna kan inverka på den inre mark-
nadens funktion,

12) vara behörig myndighet för den of-
fentliga reglerade satellittjänsten enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1104/2011/EU om närmare föreskrifter för 
tillträde till den offentliga reglerade tjänst 
som erbjuds via det globala system för satel-
litnavigering som inrättats genom Galileo-
programmet.

Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 
311—315, 325, 330—332, 336, 340, 344 
och 345 § gäller också tillsynen över efter-
levnaden av, påföljder vid brott mot och av-
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görande av tvister med anledning av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 531/2012 om roaming i allmänna mobil-
nät i unionen, nedan EU:s roamingförord-
ning, och EU:s förordning om den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation. 
Tillsynen över sådan behandling av person-
uppgifter i anslutning till trafikstyrningsåt-
gärder som avses i artikel 3.4 i i EU:s för-
ordning om den inre marknaden för elektro-
nisk kommunikation utövas likväl av data-
ombudsmannen. Bestämmelser om styrning 
och övervakning av behandlingen av per-
sonuppgifter finns i 9 kap. i personuppgift-
slagen. 

görande av tvister med anledning av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 531/2012 om roaming i allmänna mobil-
nät i unionen, nedan EU:s roamingförord-
ning, och EU:s förordning om den inre 
marknaden för elektronisk kommunikation. 
Tillsynen över sådan behandling av person-
uppgifter i anslutning till trafikstyrningsåt-
gärder som avses i artikel 3.4 i EU:s förord-
ning om den inre marknaden för elektronisk 
kommunikation utövas likväl av dataom-
budsmannen. 

307 §

Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet ska 
utöver Kommunikationsverket övervaka ef-
terlevnaden av bestämmelserna i 39 § om
radiotillstånd och bestämmelserna i 262 § 1 
mom. om märkning av teleutrustning. Tra-
fiksäkerhetsverket ska utöver Kommunikat-
ionsverket övervaka efterlevnaden av be-
stämmelserna i 266 § 1 mom. om upprätt-
hållande av kompetens för radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte och bestämmelserna i 
267 § 1 mom. om uppvisande av behörig-
hets- och kompetensbevis. Tullen ska utöver 
Kommunikationsverket övervaka efterlevna-
den av bestämmelser och föreskrifter som 
gäller import av teleutrustning.

307 §

Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och Gränsbevakningsväsendet ska 
utöver Transport- och kommunikationsver-
ket övervaka efterlevnaden av bestämmel-
serna i 39 § om radiotillstånd och bestäm-
melserna i 262 § 1 mom. om märkning av 
teleutrustning. Tullen ska utöver Transport-
och kommunikationsverket övervaka efter-
levnaden av bestämmelser och föreskrifter 
som gäller import av teleutrustning

308 §

Myndighetssamarbete

Kommunikationsministeriet, Kommunikat-
ionsverket, dataombudsmannen, konkur-
rensmyndigheterna, konsumentmyndighet-
erna samt marknadskontroll- och produktsä-
kerhetsmyndigheterna ska vid skötseln av 
uppgifter enligt denna lag samarbeta med 
varandra på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunikationsverket ska vid behov 
samarbeta med tillsynsmyndigheter som 
motsvarar Kommunikationsverket i stater 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller är parter i Europarådets te-

308 §

Myndighetssamarbete

Kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket, dataombuds-
mannen, konkurrensmyndigheterna, konsu-
mentmyndigheterna samt marknadskontroll-
och produktsäkerhetsmyndigheterna ska vid 
skötseln av uppgifter enligt denna lag sam-
arbeta med varandra på ett ändamålsenligt 
sätt.

Transport- och kommunikationsverket ska 
vid behov samarbeta med tillsynsmyndig-
heter som motsvarar Transport- och kom-
munikationsverket i stater som hör till Euro-
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levisionskonvention.
Kommunikationsverket ska samarbeta med 

de myndigheter som utövar tillsyn över nät-
och informationssäkerheten i övriga med-
lemsstater i Europeiska unionen, med enhet-
er för hantering av it-säkerhetsincidenter 
samt med den samarbetsgrupp som avses i 
artikel 11 i direktivet om nät- och informat-
ionssäkerhet. Kommunikationsverket ska år-
ligen sända samarbetsgruppen en samman-
fattande rapport i enlighet med artikel 10.3 i 
direktivet.

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
är parter i Europarådets televisionskonvent-
ion.

Transport- och kommunikationsverket ska 
samarbeta med de myndigheter som utövar 
tillsyn över nät- och informationssäkerheten 
i övriga medlemsstater i Europeiska union-
en, med enheter för hantering av it-
säkerhetsincidenter samt med den samar-
betsgrupp som avses i artikel 11 i direktivet 
om nät- och informationssäkerhet. Trans-
port- och kommunikationsverket ska årligen 
sända samarbetsgruppen en sammanfattande 
rapport i enlighet med artikel 10.3 i direkti-
vet.

309 §

Handräckning

Kommunikationsverket har rätt att få 
handräckning av polisen, Tullen, gränsbe-
vakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket
för tillsynen över efterlevnaden av och för 
verkställigheten av denna lag samt bestäm-
melser som utfärdats och föreskrifter som 
meddelats med stöd av den. Kommunikat-
ionsverket har rätt att få handräckning av 
försvarsmakten för att utreda orsakerna till 
störningar i radiokommunikationen.

Kommunikationsverket kan på begäran ge 
andra myndigheter experthjälp som 
handräckning. Beslut om att lämna 
handräckning fattas av kommunikationsmi-
nisteriet. För kostnaderna för den handräck-
ning som Kommunikationsverket lämnar 
svarar den som begärt handräckning, om 
inte något annat avtalas om saken.

Lämnande av handräckning enligt 2 mom. 
berättigar inte Kommunikationsverket att till 
andra myndigheter lämna ut information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter eller lo-
kaliseringsuppgifter eller om konfidentiella 
radiosändningars innehåll och existens.

309 §

Handräckning

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att få handräckning av polisen, Tullen 
och Gränsbevakningsväsendet för tillsynen 
över efterlevnaden av och för verkställighet-
en av denna lag samt bestämmelser som ut-
färdats och föreskrifter som meddelats med 
stöd av den. Transport- och kommunikat-
ionsverket har rätt att få handräckning av 
försvarsmakten för att utreda orsakerna till 
störningar i radiokommunikationen.

Transport- och kommunikationsverket kan 
på begäran ge andra myndigheter expert-
hjälp som handräckning. Beslut om att 
lämna handräckning fattas av kommunikat-
ionsministeriet. För kostnaderna för den 
handräckning som Transport- och kommu-
nikationsverket lämnar svarar den som be-
gärt handräckning, om inte något annat avta-
las om saken.

Lämnande av handräckning enligt 2 mom. 
berättigar inte Transport- och kommunikat-
ionsverket att till andra myndigheter lämna 
ut information om meddelanden, förmed-
lingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter 
eller om konfidentiella radiosändningars in-
nehåll och existens.

311 §

Kommunikationsverkets och statsrådets 
skyldighet att offentliggöra beslut och med-

311 §

Transport- och kommunikationsverkets och 
statsrådets skyldighet att offentliggöra be-
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delanden

Kommunikationsverket ska offentliggöra 
beslut som avses i 51—79 §, föreskrifter om 
indelning i teleområden, numreringsbeslut 
och avgöranden i tvister mellan teleföretag 
så att de är tillgängliga för teleföretag och 
användargrupper.

Statsrådet ska offentliggöra meddelanden 
om att koncessioner är lediga att sökas samt 
koncessionsbeslut på det sätt som avses i 1 
mom.

slut och meddelanden

Transport- och kommunikationsverket ska 
offentliggöra beslut som avses i 51—79 §, 
föreskrifter om indelning i teleområden, 
numreringsbeslut och avgöranden i tvister 
mellan teleföretag så att de är tillgängliga 
för teleföretag och användargrupper.

Statsrådet ska offentliggöra meddelanden 
om att koncessioner är lediga att sökas samt 
koncessionsbeslut på det sätt som avses i 1 
mom.

312 §

Elektronisk delgivning

Ett ärende som omfattas av Kommunikat-
ionsverkets behörighet kan med en parts 
samtycke handläggas och beslut i ärendet 
delges per e-post. Beslutet eller någon annan 
handling som hör samman med handlägg-
ningen av ärendet anses ha delgivits då par-
ten till Kommunikationsverket sänder en 
kvittering på att meddelandet har lästs. Är 
det fråga om en handling som inte enligt lag 
behöver delges bevisligen, anses handlingen 
ha blivit delgiven den tredje dagen efter det 
att meddelandet sändes, om inte något annat 
visas.

En handling eller ett beslut som gäller 
domännamn ska dock alltid delges genom e-
post till den adress som parten eller den re-
gistrar som företräder parten har meddelat 
Kommunikationsverket. Då anses beslutet 
eller handlingen ha delgivits den tredje da-
gen efter det att meddelandet sändes, om 
inte något annat visas.

Om en part eller en registrar som företrätt 
en part i ett i denna lag avsett förvaltningsä-
rende har gett Kommunikationsverket vä-
sentligt bristfälliga eller felaktiga kontakt-
uppgifter eller låtit bli att uppge en väsentlig 
kontaktuppgift och om uppgifterna inte hel-
ler senare har kunnat korrigeras eller kom-
pletteras, och delgivningen av en handling 
som gäller handläggningen av ärendet eller 
ett beslut inte till följd av detta kan göras på 
annat sätt än genom offentlig delgivning en-
ligt 62 § i förvaltningslagen, får Kommuni-
kationsverket delge handlingen eller beslutet 

312 §

Elektronisk delgivning

Ett ärende som omfattas av Transport- och 
kommunikationsverkets behörighet kan med 
en parts samtycke handläggas och beslut i 
ärendet delges per e-post. Beslutet eller nå-
gon annan handling som hör samman med 
handläggningen av ärendet anses ha delgi-
vits då parten till Transport- och kommuni-
kationsverket sänder en kvittering på att 
meddelandet har lästs. Är det fråga om en 
handling som inte enligt lag behöver delges 
bevisligen, anses handlingen ha blivit delgi-
ven den tredje dagen efter det att meddelan-
det sändes, om inte något annat visas.

En handling eller ett beslut som gäller 
domännamn ska dock alltid delges genom e-
post till den adress som parten eller den re-
gistrar som företräder parten har meddelat 
Transport- och kommunikationsverket. Då 
anses beslutet eller handlingen ha delgivits 
den tredje dagen efter det att meddelandet 
sändes, om inte något annat visas.

Om en part eller en registrar som företrätt 
en part i ett i denna lag avsett förvaltningsä-
rende har gett Transport- och kommunikat-
ionsverket väsentligt bristfälliga eller felakt-
iga kontaktuppgifter eller låtit bli att uppge 
en väsentlig kontaktuppgift och om uppgif-
terna inte heller senare har kunnat korrigeras 
eller kompletteras, och delgivningen av en 
handling som gäller handläggningen av 
ärendet eller ett beslut inte till följd av detta 
kan göras på annat sätt än genom offentlig 
delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen, 
får Transport- och kommunikationsverket
delge handlingen eller beslutet också genom 
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också genom att publicera ett meddelande 
om saken på sina webbsidor. Beslutet eller 
handlingen anses då ha blivit delgiven en 
månad efter det att meddelandet publicera-
des. I meddelandet ska det anges när med-
delandet publicerades och när beslutet eller 
handlingen anses ha blivit delgivet.

att publicera ett meddelande om saken på 
sina webbsidor. Beslutet eller handlingen 
anses då ha blivit delgiven en månad efter 
det att meddelandet publicerades. I med-
delandet ska det anges när meddelandet pub-
licerades och när beslutet eller handlingen 
anses ha blivit delgivet.

313 §

Behandling av tillsynsärenden vid Kommu-
nikationsverket

Kommunikationsverket kan ta upp ärenden 
till prövning på en parts begäran eller på 
eget initiativ.

Kommunikationsverket kan ställa sina till-
synsuppgifter enligt denna lag i viktighets-
ordning. Kommunikationsverket får lämna 
ett ärende utan prövning om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om 
verksamhet som strider mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller 
försummelser endast har en ringa betydelse 
med tanke på kommunikationsmarknadens 
funktion, kommunikationstjänsternas tillför-
litlighet eller tryggandet av störningsfri 
elektronisk kommunikation och med tanke 
på deras intressen som använder tjänsterna 
eller med tanke på riskhanteringen i fråga 
om de tjänster som avses i 247 a §, eller

3) en begäran om åtgärder i ett ärende är 
uppenbart ogrundad.

Kommunikationsverket ska genast när det 
är möjligt fatta beslut om att i enlighet med 
2 mom. inte ta upp ett ärende till prövning.

313 §

Behandling av tillsynsärenden vid Trans-
port- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan 
ta upp ärenden till prövning på en parts be-
gäran eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan 
ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag i 
viktighetsordning. Transport- och kommuni-
kationsverket får lämna ett ärende utan 
prövning om

1) det är sannolikt att det inte är fråga om 
verksamhet som strider mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den,

2) ärendet trots en misstanke om fel eller 
försummelser endast har en ringa betydelse 
med tanke på kommunikationsmarknadens 
funktion, kommunikationstjänsternas tillför-
litlighet eller tryggandet av störningsfri 
elektronisk kommunikation och med tanke 
på deras intressen som använder tjänsterna 
eller med tanke på riskhanteringen i fråga 
om de tjänster som avses i 247 a §, eller

3) en begäran om åtgärder i ett ärende är 
uppenbart ogrundad.

Transport- och kommunikationsverket ska 
genast när det är möjligt fatta beslut om att i 
enlighet med 2 mom. inte ta upp ett ärende 
till prövning.

314 §

Kommunikationsverkets avgörande av tvis-
ter mellan företag

Kommunikationsverket ska avgöra ärenden 
som med stöd av 53—80 § eller 304 § 2 
mom. har väckts av teleföretag och andra fö-

314 §

Transport- och kommunikationsverkets av-
görande av tvister mellan företag

Transport- och kommunikationsverket ska 
avgöra ärenden som med stöd av 53—80 § 
eller 304 § 2 mom. har väckts av teleföretag 
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retag, senast fyra månader efter det att ären-
det blev anhängigt. Tidsfristen gäller inte 
exceptionellt omfattande ärenden och inte 
heller ärenden som annars har väckts under 
exceptionella förhållanden. De skyldigheter 
som i samband med beslutet åläggs parterna 
ska stämma överens med bestämmelserna i 
denna lag.

Kommunikationsverket ska främja samar-
betet mellan teleföretag och sträva efter att i 
första hand genom medling lösa menings-
skiljaktigheter mellan teleföretag.

Om medlingen inte leder till resultat inom 
fyra månader, ska Kommunikationsverket på 
någondera partens begäran avgöra ärendet 
inom fyra månader från det att medlingen 
avslutades.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska 
också tillämpas på avgörande av sådana 
gränsöverskridande tvister där parterna är 
etablerade i flera EES-stater. Kommunikat-
ionsverket ska lösa sådana gränsöverskri-
dande tvister i samarbete med reglerings-
myndigheterna i de berörda EES-staterna.

Kommunikationsverket kan när det löser 
gränsöverskridande tvister höra också Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation. Om organet har 
ombetts yttra sig om en gränsöverskridande 
tvist, får Kommunikationsverket inte avgöra 
ärendet förrän yttrandet har kommit in eller 
tidsfristen för att lämna yttrandet har löpt ut.

och andra företag, senast fyra månader efter 
det att ärendet blev anhängigt. Tidsfristen 
gäller inte exceptionellt omfattande ärenden 
och inte heller ärenden som annars har 
väckts under exceptionella förhållanden. De 
skyldigheter som i samband med beslutet 
åläggs parterna ska stämma överens med be-
stämmelserna i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska 
främja samarbetet mellan teleföretag och 
sträva efter att i första hand genom medling
lösa meningsskiljaktigheter mellan teleföre-
tag.

Om medlingen inte leder till resultat inom 
fyra månader, ska Transport- och kommuni-
kationsverket på någondera partens begäran 
avgöra ärendet inom fyra månader från det 
att medlingen avslutades.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska 
också tillämpas på avgörande av sådana 
gränsöverskridande tvister där parterna är 
etablerade i flera EES-stater. Transport- och 
kommunikationsverket ska lösa sådana grän-
söverskridande tvister i samarbete med re-
gleringsmyndigheterna i de berörda EES-
staterna.

Transport- och kommunikationsverket kan 
när det löser gränsöverskridande tvister höra 
också Organet för europeiska reglerings-
myndigheter för elektronisk kommunikat-
ion. Om organet har ombetts yttra sig om en 
gränsöverskridande tvist, får Transport- och 
kommunikationsverket inte avgöra ärendet 
förrän yttrandet har kommit in eller tidsfris-
ten för att lämna yttrandet har löpt ut.

315 §

Myndigheternas allmänna rätt att få in-
formation

Kommunikationsministeriet, Kommunikat-
ionsverket, dataombudsmannen, konsu-
mentombudsmannen och övriga myndighet-
er som övervakar efterlevnaden av denna lag 
har, när de utför uppgifter enligt denna lag, 
rätt att få den information de behöver för 
skötseln av uppgifterna av dem vilkas rät-
tigheter och skyldigheter denna lag gäller 
och av aktörer som handlar för deras räk-
ning.

315 §

Myndigheternas allmänna rätt att få in-
formation

Kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket, dataombuds-
mannen, konsumentombudsmannen och öv-
riga myndigheter som övervakar efterlevna-
den av denna lag har, när de utför uppgifter 
enligt denna lag, rätt att få den information 
de behöver för skötseln av uppgifterna av 
dem vilkas rättigheter och skyldigheter 
denna lag gäller och av aktörer som handlar 
för deras räkning.

De vilkas rättigheter och skyldigheter 
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De vilkas rättigheter och skyldigheter 
denna lag gäller samt aktörer som handlar 
för deras räkning är skyldiga att på begäran 
samla in och, trots sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller utläm-
nande av uppgifter, på begäran lämna ut be-
hövlig information till en behörig myndighet 
enligt denna lag för skötseln av myndighet-
ens uppgifter.

Informationen ska lämnas ut utan dröjs-
mål, i den form som myndigheten begärt 
och avgiftsfritt.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
är försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet inte skyldiga att lämna ut uppgifter 
om sådan radioutrustnings konstruktion, an-
vändning eller placering som uteslutande 
innehas eller används för militärt försvar 
och inte heller uppgifter som behövs för ut-
tag av avgifter. Bestämmelserna i 1 och 2 
mom. ska inte tillämpas på uppgifter om ra-
dioutrustning på en främmande stats örlogs-
fartyg, militära luftfartyg eller andra luftfar-
tyg som används enbart för statliga ändamål.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om 
skyldigheten att samla in och lämna ut, samt 
om myndigheters rätt att få information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om uppgifter som regel-
bundet samlas in och lämnas ut till verket 
och om uppgifternas digitala form och sänd-
andet av uppgifterna. Föreskrifterna kan 
gälla uppgifter som behövs för 

1) tillsyn över efterlevnaden av villkoren 
för nätkoncession enligt 16 §,

2) att bereda en marknadsanalys eller ett 
beslut om betydande marknadsinflytande 
enligt 52 § eller för att övervaka fullgöran-
det av skyldigheterna enligt beslutet, 

3) att bereda ett beslut om att utse en leve-
rantör av samhällsomfattande tjänster som 
avses i 85 § eller övervaka efterlevnaden av 
skyldigheterna i beslutet,

4) att samla in information eller att infor-
mera enligt 304 § 1 mom. 6 punkten.

denna lag gäller samt aktörer som handlar 
för deras räkning är skyldiga att på begäran 
samla in och, trots sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller utläm-
nande av uppgifter, på begäran lämna ut be-
hövlig information till en behörig myndighet 
enligt denna lag för skötseln av myndighet-
ens uppgifter.

Informationen ska lämnas ut utan dröjs-
mål, i den form som myndigheten begärt 
och avgiftsfritt.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
är försvarsmakten och Gränsbevakningsvä-
sendet inte skyldiga att lämna ut uppgifter 
om sådan radioutrustnings konstruktion, an-
vändning eller placering som uteslutande 
innehas eller används för militärt försvar 
och inte heller uppgifter som behövs för ut-
tag av avgifter. Bestämmelserna i 1 och 2 
mom. ska inte tillämpas på uppgifter om ra-
dioutrustning på en främmande stats örlogs-
fartyg, militära luftfartyg eller andra luftfar-
tyg som används enbart för statliga ändamål.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om 
skyldigheten att samla in och lämna ut, samt 
om myndigheters rätt att få information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om uppgifter 
som regelbundet samlas in och lämnas ut till 
verket och om uppgifternas digitala form 
och sändandet av uppgifterna. Föreskrifterna 
kan gälla uppgifter som behövs för

1) tillsyn över efterlevnaden av villkoren 
för nätkoncession enligt 16 §,

2) att bereda en marknadsanalys eller ett 
beslut om betydande marknadsinflytande 
enligt 52 § eller för att övervaka fullgöran-
det av skyldigheterna enligt beslutet,

3) att bereda ett beslut om att utse en leve-
rantör av samhällsomfattande tjänster som 
avses i 85 § eller övervaka efterlevnaden av 
skyldigheterna i beslutet,

4) att samla in information eller att infor-
mera enligt 304 § 1 mom. 6 punkten.

316 §

Behandling och utplåning av uppgifter om 

316 §

Behandling och utplåning av uppgifter om 
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kommunikation och lokalisering

Kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att 
få de förmedlingsuppgifter och lokalise-
ringsuppgifter som behövs för utredning av 
fel och störningar samt oklarheter i fakture-
ringen. Också den som i enlighet med 136 § 
4 mom. i en annan ställning än som kom-
munikationsförmedlare har tagit emot eller 
annars fått vetskap om ett meddelande eller 
om förmedlingsuppgifter som inte är av-
sedda för honom eller henne, får lämna ut 
information om meddelandet och förmed-
lingsuppgifterna till Kommunikationsverket, 
om detta behövs för utredning av ett fel.

Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen har trots sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller utläm-
nande av uppgifter rätt att få förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter och med-
delanden, om de behövs för tillsynen över 
att bestämmelserna om behandling enligt 
avdelning VI och bestämmelserna om an-
vändningen av kakor och direktmarknadsfö-
ring enligt 24 kap. följs eller för utredning 
av betydande kränkningar av eller hot mot 
informationssäkerheten. Dessutom krävs det 
att det enligt Kommunikationsverkets eller 
dataombudsmannens bedömning finns skäl 
att misstänka att något av följande brotts-
rekvisit uppfylls:

1) dataskyddsförseelse vid elektronisk 
kommunikation enligt 349 § i denna lag,

2) olovligt brukande enligt 28 kap. 7 § i 
strafflagen,

3) orsakande av fara för informationsbe-
handling enligt 34 kap. 9 a § i strafflagen,

4) innehav av hjälpmedel vid nätbrott en-
ligt 34 kap. 9 b § i strafflagen,

5) skadegörelse enligt 35 kap. 1 § 2 mom. 
i strafflagen,

6) sekretessbrott enligt 38 kap. 1 § i straff-
lagen,

7) kränkning av kommunikationshemlig-
het enligt 38 kap. 3 § i strafflagen,

8) störande av post- och teletrafik enligt 
38 kap. 5 § i strafflagen,

9) systemstörning enligt 38 kap. 7 a § i 
strafflagen,

kommunikation och lokalisering

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av upp-
gifter rätt att få de förmedlingsuppgifter och 
lokaliseringsuppgifter som behövs för ut-
redning av fel och störningar samt oklarhet-
er i faktureringen. Också den som i enlighet 
med 136 § 4 mom. i en annan ställning än 
som kommunikationsförmedlare har tagit 
emot eller annars fått vetskap om ett med-
delande eller om förmedlingsuppgifter som 
inte är avsedda för honom eller henne, får 
lämna ut information om meddelandet och 
förmedlingsuppgifterna till Transport- och 
kommunikationsverket, om detta behövs för 
utredning av ett fel.

Transport- och kommunikationsverket och 
dataombudsmannen har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller utlämnande av uppgifter rätt att få 
förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter 
och meddelanden, om de behövs för tillsy-
nen över att bestämmelserna om behandling 
enligt avdelning VI och bestämmelserna om 
användningen av kakor och direktmarknads-
föring enligt 24 kap. följs eller för utredning 
av betydande kränkningar av eller hot mot 
informationssäkerheten. Dessutom krävs det 
att det enligt Transport- och kommunikat-
ionsverkets eller dataombudsmannens be-
dömning finns skäl att misstänka att något 
av följande brottsrekvisit uppfylls:

1) dataskyddsförseelse vid elektronisk 
kommunikation enligt 349 § i denna lag,

2) olovligt brukande enligt 28 kap. 7 § i 
strafflagen,

3) orsakande av fara för informationsbe-
handling enligt 34 kap. 9 a § i strafflagen,

4) innehav av hjälpmedel vid nätbrott en-
ligt 34 kap. 9 b § i strafflagen,

5) skadegörelse enligt 35 kap. 1 § 2 mom. 
i strafflagen,

6) sekretessbrott enligt 38 kap. 1 § i straff-
lagen,

7) kränkning av kommunikationshemlig-
het enligt 38 kap. 3 § i strafflagen,

8) störande av post- och teletrafik enligt 
38 kap. 5 § i strafflagen,

9) systemstörning enligt 38 kap. 7 a § i 
strafflagen,
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10) dataintrång enligt 38 kap. 8 § i straff-
lagen,

11) avkodningssystemsbrott enligt 38 kap. 
8 b § i strafflagen, eller

12) personregisterbrott enligt 38 kap. 9 § i 
strafflagen.

Kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att 
få information om radiosändningars existens 
och om förmedlingsuppgifter, om det be-
hövs för identifiering och lokalisering av 
störningar av radiokommunikation, avhjäl-
pande eller begränsning av störningar eller 
för att väcka åtal mot den som orsakat stör-
ningarna. Information om innehållet i andra 
radiosändningar än sådana som är avsedda 
för allmän mottagning får lämnas ut endast 
om det är nödvändigt för identifiering, loka-
lisering, avhjälpande eller begränsning av 
störningarna av radiokommunikation i sä-
kerhetssyfte eller för att väcka åtal mot den 
som orsakat störningarna.

Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen ska utplåna den information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter som de fått med stöd av 
denna paragraf, när informationen inte 
längre behövs för skötseln av uppgifter som 
avses i denna paragraf eller för behandling 
av därmed sammanhängande brottmål. In-
formationen om meddelanden, förmedlings-
uppgifter och lokaliseringsuppgifter ska ut-
plånas senast två år eller, om det är fråga om 
uppgifter som gäller utredning av kränk-
ningar av informationssäkerhet, senast tio år 
efter utgången av det kalenderår under vilket 
informationen erhölls eller beslutet eller 
domen i brottmålet vann laga kraft.

Den rätt att få information som avses i 
denna paragraf gäller inte uppgifter som av-
ses i 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen 
(610/2014) eller i 17 kap. 20 § 1 mom. i rät-
tegångsbalken. 

10) dataintrång enligt 38 kap. 8 § i straff-
lagen,

11) avkodningssystemsbrott enligt 38 kap. 
8 b § i strafflagen, eller

12) personregisterbrott enligt 38 kap. 9 § i 
strafflagen.

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av upp-
gifter rätt att få information om radiosänd-
ningars existens och om förmedlingsuppgif-
ter, om det behövs för identifiering och lo-
kalisering av störningar av radiokommuni-
kation, avhjälpande eller begränsning av 
störningar eller för att väcka åtal mot den 
som orsakat störningarna. Information om 
innehållet i andra radiosändningar än sådana 
som är avsedda för allmän mottagning får 
lämnas ut endast om det är nödvändigt för 
identifiering, lokalisering, avhjälpande eller 
begränsning av störningarna av radiokom-
munikation i säkerhetssyfte eller för att 
väcka åtal mot den som orsakat störningar-
na.

Transport- och kommunikationsverket och 
dataombudsmannen ska utplåna den inform-
ation om meddelanden, förmedlingsuppgif-
ter och lokaliseringsuppgifter som de fått 
med stöd av denna paragraf, när informat-
ionen inte längre behövs för skötseln av 
uppgifter som avses i denna paragraf eller 
för behandling av därmed sammanhängande 
brottmål. Informationen om meddelanden, 
förmedlingsuppgifter och lokaliseringsupp-
gifter ska utplånas senast två år eller, om det 
är fråga om uppgifter som gäller utredning 
av kränkningar av informationssäkerhet, 
senast tio år efter utgången av det kalenderår 
under vilket informationen erhölls eller be-
slutet eller domen i brottmålet vann laga 
kraft.

Den rätt att få information som avses i 
denna paragraf gäller inte uppgifter som av-
ses i 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen 
(610/2014) eller i 17 kap. 20 § 1 mom. i rät-
tegångsbalken.

317 §

Identifiering och lokalisering av orsaken till 
störningar av radiokommunikation

317 §

Identifiering och lokalisering av orsaken till 
störningar av radiokommunikation
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Kommunikationsverket får bedriva obser-
vation av och använda förmedlingsuppgifter 
också om andra radiosändningar än sådana 
som är avsedda för allmän mottagning, i den 
utsträckning som det behövs för att identifi-
era och lokalisera orsaken till störningar av 
radiokommunikation eller en tillståndsplik-
tig radiosändare som används utan radiotill-
stånd, för att avhjälpa eller begränsa stör-
ningar samt för att väcka åtal mot den som 
orsakat störningarna. Innehållet i andra radi-
osändningar än sådana som är avsedda för 
allmän mottagning får dock vara föremål för 
observation och uppgifter om innehållet an-
vändas endast om det är nödvändigt för att 
identifiera, lokalisera, avhjälpa eller be-
gränsa störningar av radiokommunikation i 
säkerhetssyfte eller för att väcka åtal mot 
den som orsakat störningarna.

Vad som föreskrivs i 136 § 4 mom. hind-
rar inte att information lämnas till Kommu-
nikationsverket om en radiosändnings ex-
istens och förmedlingsuppgifter, om det be-
hövs för att identifiera och lokalisera stör-
ningar av radiokommunikationen, avhjälpa 
eller begränsa störningarna eller för att 
väcka åtal mot den som orsakat störningar-
na. Uppgifter om innehållet i en radiosänd-
ning får lämnas ut endast om det är nödvän-
digt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa 
eller begränsa störningar av radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte eller för att väcka åtal 
mot den som orsakat störningarna.

Kommunikationsverket ska utplåna in-
formation om konfidentiell radiokommuni-
kation när informationen inte längre behövs 
för att säkerställa tillräckligt störningsfri 
radiokommunikation eller för handlägg-
ningen av ett förvaltningsärende eller brott-
mål som gäller störningarna. Informationen 
ska utplånas senast två år eller, om det är 
fråga om uppgifter som behövs för att säker-
ställa störningsfri radiokommunikation i sä-
kerhetssyfte, senast tio år efter utgången av 
det kalenderår under vilket informationen 
erhölls eller beslutet eller domen i förvalt-
ningsärendet eller brottmålet vann laga 
kraft.

Transport- och kommunikationsverket får 
bedriva observation av och använda förmed-
lingsuppgifter också om andra radiosänd-
ningar än sådana som är avsedda för allmän 
mottagning, i den utsträckning som det be-
hövs för att identifiera och lokalisera orsa-
ken till störningar av radiokommunikation 
eller en tillståndspliktig radiosändare som 
används utan radiotillstånd, för att avhjälpa 
eller begränsa störningar samt för att väcka 
åtal mot den som orsakat störningarna. In-
nehållet i andra radiosändningar än sådana 
som är avsedda för allmän mottagning får 
dock vara föremål för observation och upp-
gifter om innehållet användas endast om det 
är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, 
avhjälpa eller begränsa störningar av radio-
kommunikation i säkerhetssyfte eller för att 
väcka åtal mot den som orsakat störningar-
na.

Vad som föreskrivs i 136 § 4 mom. hind-
rar inte att information lämnas till Trans-
port- och kommunikationsverket om en ra-
diosändnings existens och förmedlingsupp-
gifter, om det behövs för att identifiera och 
lokalisera störningar av radiokommunikat-
ionen, avhjälpa eller begränsa störningarna 
eller för att väcka åtal mot den som orsakat 
störningarna. Uppgifter om innehållet i en 
radiosändning får lämnas ut endast om det 
är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, 
avhjälpa eller begränsa störningar av radio-
kommunikation i säkerhetssyfte eller för att 
väcka åtal mot den som orsakat störningar-
na.

Transport- och kommunikationsverket ska 
utplåna information om konfidentiell radio-
kommunikation när informationen inte 
längre behövs för att säkerställa tillräckligt 
störningsfri radiokommunikation eller för 
handläggningen av ett förvaltningsärende el-
ler brottmål som gäller störningarna. In-
formationen ska utplånas senast två år eller, 
om det är fråga om uppgifter som behövs för 
att säkerställa störningsfri radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte, senast tio år efter ut-
gången av det kalenderår under vilket in-
formationen erhölls eller beslutet eller do-
men i förvaltningsärendet eller brottmålet 
vann laga kraft.

318 § 318 §
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Utlämnande av information från myndighet-
er

Kommunikationsministeriet, Kommunikat-
ionsverket, dataombudsmannen, Konkur-
rens- och konsumentverket samt marknads-
kontroll- och produktsäkerhetsmyndigheter-
na har, trots sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller utlämnande 
av uppgifter, rätt att till varandra lämna ut 
dokument som de fått eller upprättat i sam-
band med sina uppgifter enligt lag samt att 
för varandra röja sekretessbelagd informat-
ion, om det är nödvändigt för skötseln av 
deras lagstadgade uppgifter. 

Kommunikationsverket har, trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsning-
ar som gäller utlämnande av information, 
rätt att lämna ut dokument som det fått eller 
upprättat i samband med sina uppgifter en-
ligt lag samt att röja sekretessbelagd inform-
ation för Trafiksäkerhetsverket, Energimyn-
digheten, Finansinspektionen, Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den samt närings-, trafik- och miljöcen-
tralen, om det är nödvändigt för skötseln av 
deras lagstadgade uppgifter i anslutning till 
informationssäkerhet.

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har rätt att lämna ut sekre-
tessbelagda dokument till och röja sekre-
tessbelagd information för kommissionen 
och för tillsynsmyndigheterna i andra EES-
stater, om det är nödvändigt för tillsynen 
över kommunikationsmarknaden.

Rätten enligt denna paragraf att lämna ut 
dokument och röja information gäller inte 
information om meddelanden, förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter eller om 
innehållet i och existensen av konfidentiella 
radiosändningar.

Kommunikationsministeriet eller Kommu-
nikationsverket får använda sekretessbe-
lagda dokument som erhållits från utländska 
myndigheter endast för de ändamål som de 
utlämnats för.

Utlämnande av information från myndighet-
er

Kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket, dataombuds-
mannen, Konkurrens- och konsumentverket 
samt marknadskontroll- och produktsäker-
hetsmyndigheterna har, trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller utlämnande av uppgifter, rätt att till 
varandra lämna ut dokument som de fått el-
ler upprättat i samband med sina uppgifter 
enligt lag samt att för varandra röja sekre-
tessbelagd information, om det är nödvän-
digt för skötseln av deras lagstadgade upp-
gifter.

Transport- och kommunikationsverket har, 
trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av in-
formation, rätt att lämna ut dokument som 
det fått eller upprättat i samband med sina 
uppgifter enligt lag samt att röja sekretess-
belagd information för Energimyndigheten, 
Finansinspektionen, Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet samt landskapet, om det 
är nödvändigt för skötseln av deras lagstad-
gade uppgifter i anslutning till informations-
säkerhet. 

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket har rätt att 
lämna ut sekretessbelagda dokument till och 
röja sekretessbelagd information för kom-
missionen och för tillsynsmyndigheterna i 
andra EES-stater, om det är nödvändigt för 
tillsynen över kommunikationsmarknaden.

Rätten enligt denna paragraf att lämna ut 
dokument och röja information gäller inte 
information om meddelanden, förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter eller om 
innehållet i och existensen av konfidentiella 
radiosändningar.

Kommunikationsministeriet eller Trans-
port- och kommunikationsverket får använda 
sekretessbelagda dokument som erhållits 
från utländska myndigheter endast för de 
ändamål som de utlämnats för.

319 §

Tystnadsplikt och utlämnande av informat-

319 §

Tystnadsplikt och utlämnande av informat-

RP 61/2018 rd



1708

ion som gäller meddelanden

Sådana uppgifter som Kommunikations-
verket och dataombudsmannen med stöd av 
316 och 317 § har fått och skaffat om med-
delanden, förmedlingsuppgifter, lokalise-
ringsuppgifter samt om innehållet i och exi-
stensen av konfidentiella radiosändningar är 
sekretessbelagda.

Kommunikationsverket har trots sekretes-
sen enligt 1 mom. och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att 
lämna ut förmedlingsuppgifter och andra 
uppgifter som verket fått i samband med in-
samling av information om och utredning av 
kränkningar av informationssäkerheten till

1) en kommunikationsförmedlare, en leve-
rantör av mervärdestjänster, ett företag, en 
organisation, en abonnent och en användare, 
om denna har blivit utnyttjad i samband med 
kränkningen av informationssäkerheten eller 
har blivit eller sannolikt kan bli utsatt för en 
sådan kränkning, och om det enligt Kommu-
nikationsverkets bedömning finns skäl att 
misstänka att det har begåtts ett sådant brott 
som nämns i 316 § 2 mom. 1—12 punkten,

2) en sådan i en annan stat verksam myn-
dighet eller annan motsvarande aktör som 
har till uppgift att förebygga eller utreda så-
dana kränkningar av informationssäkerheten 
som är riktade mot kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

Kommunikationsverket har rätt att lämna 
ut information enligt vad som föreskrivs i 2 
mom. endast i den utsträckning som behövs 
för att förebygga och utreda kränkningar av 
informationssäkerheten. Utlämnandet får 
inte begränsa skyddet av konfidentiella 
meddelanden och integritetsskyddet mer än 
vad som är nödvändigt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte 
att förmedlingsuppgifter lämnas ut till en 
annan myndighet, om det behövs för utred-
ning av eller åtal för brott som gäller orsak-
ande av radiostörningar eller för avhjäl-
pande eller begränsning av störningar av 
radiokommunikation.

När Kommunikationsverket bestämmer 
vilka myndigheter och andra aktörer som 
avses i 2 mom. 2 punkten ska det samarbeta 

ion som gäller meddelanden

Sådana uppgifter som Transport- och 
kommunikationsverket och dataombuds-
mannen med stöd av 316 och 317 § har fått 
och skaffat om meddelanden, förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter samt om 
innehållet i och existensen av konfidentiella 
radiosändningar är sekretessbelagda.

Transport- och kommunikationsverket har 
trots sekretessen enligt 1 mom. och andra 
begränsningar som gäller utlämnande av 
uppgifter rätt att lämna ut förmedlingsupp-
gifter och andra uppgifter som verket fått i 
samband med insamling av information om 
och utredning av kränkningar av informat-
ionssäkerheten till

1) en kommunikationsförmedlare, en leve-
rantör av mervärdestjänster, ett företag, en 
organisation, en abonnent och en användare, 
om denna har blivit utnyttjad i samband med 
kränkningen av informationssäkerheten eller 
har blivit eller sannolikt kan bli utsatt för en 
sådan kränkning, och om det enligt Trans-
port- och kommunikationsverkets bedöm-
ning finns skäl att misstänka att det har be-
gåtts ett sådant brott som nämns i 316 § 2 
mom. 1—12 punkten,

2) en sådan i en annan stat verksam myn-
dighet eller annan motsvarande aktör som 
har till uppgift att förebygga eller utreda så-
dana kränkningar av informationssäkerheten 
som är riktade mot kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att lämna ut information enligt vad som 
föreskrivs i 2 mom. endast i den utsträck-
ning som behövs för att förebygga och ut-
reda kränkningar av informationssäkerheten. 
Utlämnandet får inte begränsa skyddet av 
konfidentiella meddelanden och integritets-
skyddet mer än vad som är nödvändigt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte 
att förmedlingsuppgifter lämnas ut till en 
annan myndighet, om det behövs för utred-
ning av eller åtal för brott som gäller orsak-
ande av radiostörningar eller för avhjäl-
pande eller begränsning av störningar av 
radiokommunikation.

När Transport- och kommunikationsverket
bestämmer vilka myndigheter och andra ak-
törer som avses i 2 mom. 2 punkten ska det 
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med kommunikationsministeriet. Om ett be-
slut som gäller till vem information får läm-
nas ut kan ha en avsevärd samhällelig bety-
delse eller konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av tjänster för elektronisk 
kommunikation, ska kommunikationsmi-
nisteriet bestämma till vilka myndigheter 
och andra aktörer Kommunikationsverket får 
lämna ut information som avses i 2 mom.

samarbeta med kommunikationsministeriet. 
Om ett beslut som gäller till vem informat-
ion får lämnas ut kan ha en avsevärd sam-
hällelig betydelse eller konsekvenser för den 
allmänna utvecklingen av tjänster för 
elektronisk kommunikation, ska kommuni-
kationsministeriet bestämma till vilka myn-
digheter och andra aktörer Transport- och 
kommunikationsverket får lämna ut inform-
ation som avses i 2 mom.

320 §

Försvarsmaktens och gränsbevakningsvä-
sendets rätt att få information

Försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet har, trots sekretess, rätt att av Kom-
munikationsverket få sådan information om 
användningen av frekvenser som är relevant 
för beredskapsplaneringen och för förbere-
delser för undantagsförhållanden. Rätten att 
få information gäller inte information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokali-
seringsuppgifter eller innehållet i och exi-
stensen av konfidentiella radiosändningar.

320 §

Försvarsmaktens och Gränsbevakningsvä-
sendets rätt att få information

Försvarsmakten och Gränsbevakningsvä-
sendet har, trots sekretess, rätt att av Trans-
port- och kommunikationsverket få sådan in-
formation om användningen av frekvenser 
som är relevant för beredskapsplaneringen 
och för förberedelser för undantagsförhål-
landen. Rätten att få information gäller inte 
information om meddelanden, förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter eller inne-
hållet i och existensen av konfidentiella ra-
diosändningar.

323 §

Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri informat-
ion för vissa myndigheter

Ett teleföretag ska utan ersättning till 
myndigheter lämna ut sådan information 
som det innehar och

1) som behövs för lagstadgade uppgifter 
som avser upprätthållande av allmän ord-
ning och säkerhet eller utredning, avslöjande 
och förebyggande av brott eller upprätthål-
lande av räddningsverksamheten, och

2) som myndigheten enligt vad som före-
skrivs särskilt har rätt att få.

Ett teleföretag ska utan ersättning vidta åt-
gärder som gör det möjligt för en myndighet 
att utöva lagstadgad rätt till teleavlyssning.

I situationer som innebär direkt hot mot 
liv och hälsa ska informationen lämnas ut 
och åtgärderna vidtas skyndsamt.

Myndigheterna ska på egen bekostnad 
ordna system genom vilka de kan ta emot 
och behandla information som avses i 1 

323 §

Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri informat-
ion för vissa myndigheter

Ett teleföretag ska utan ersättning till 
myndigheter lämna ut sådan information 
som det innehar och

1) som behövs för lagstadgade uppgifter 
som avser upprätthållande av allmän ord-
ning och säkerhet eller utredning, avslöjande 
och förebyggande av brott eller upprätthål-
lande av räddningsverksamheten, och

2) som myndigheten enligt vad som före-
skrivs särskilt har rätt att få.

Ett teleföretag ska utan ersättning vidta åt-
gärder som gör det möjligt för en myndighet 
att utöva lagstadgad rätt till teleavlyssning.

I situationer som innebär direkt hot mot 
liv och hälsa ska informationen lämnas ut 
och åtgärderna vidtas skyndsamt.

Myndigheterna ska på egen bekostnad 
ordna system genom vilka de kan ta emot 
och behandla information som avses i 1 
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mom. eller genomföra teleavlyssning enligt 
2 mom. Myndigheten svarar också för kost-
naderna för anslutning av myndighetens sy-
stem till allmänna kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Teleföretagen ska 
emellertid avgiftsfritt genomföra ändringar i 
styrningen av nödtrafiken.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om hur och inom vilka 
tidsfrister sådana åtgärder och informations-
begäranden som nämns i 1 och 2 mom. ska 
genomföras.

mom. eller genomföra teleavlyssning enligt 
2 mom. Myndigheten svarar också för kost-
naderna för anslutning av myndighetens sy-
stem till allmänna kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Teleföretagen ska 
emellertid avgiftsfritt genomföra ändringar i 
styrningen av nödtrafiken.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur och 
inom vilka tidsfrister sådana åtgärder och in-
formationsbegäranden som nämns i 1 och 2 
mom. ska genomföras.

325 §

Kommunikationsverkets inspektionsrätt 

Kommunikationsverket har rätt att i telefö-
retag utföra tekniska säkerhets- och funkt-
ionsinspektioner samt ekonomiska inspekt-
ioner för att övervaka efterlevnaden av skyl-
digheterna enligt denna lag samt enligt be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd av den. 
Kommunikationsverket har rätt att i ett före-
tag som tillverkar eller använder sådan satel-
littjänstteknik som avses i 271 b § utföra in-
spektioner för att utreda om företaget iakttar 
beslut som fattats av styrelsen för säkerhets-
ackreditering och den reglering som gäller 
den offentliga reglerade satellittjänsten. Be-
stämmelser om inspektioner finns i 39 § i 
förvaltningslagen.

Även ett myndighetsnät kan vara föremål 
för tekniska säkerhets- och funktionsin-
spektioner. 

Kommunikationsverket kan låta en obero-
ende expert utföra tekniska säkerhets- och 
funktionsinspektioner samt inspektioner av 
satellittjänstteknik. På en sådan expert ska 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar tillämpas när han eller hon sköter upp-
gifter enligt denna paragraf. Bestämmelser 
om skadeståndsansvar finns i skadeståndsla-
gen.

Kommunikationsverket och den som hand-
lar för verkets räkning har rätt att i samband 
med tekniska säkerhets- eller funktionsin-
spektioner eller ekonomiska inspektioner få 
tillträde till teleföretags utrustningsutrym-
men och övriga lokaler samt att, trots vad 

325 §

Transport- och kommunikationsverkets in-
spektionsrätt 

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att i teleföretag utföra tekniska säker-
hets- och funktionsinspektioner samt eko-
nomiska inspektioner för att övervaka efter-
levnaden av skyldigheterna enligt denna lag 
samt enligt bestämmelser som utfärdats och 
föreskrifter och beslut som meddelats med 
stöd av den. Transport- och kommunikat-
ionsverket har rätt att i ett företag som till-
verkar eller använder sådan satellittjänsttek-
nik som avses i 271 b § utföra inspektioner 
för att utreda om företaget iakttar beslut som 
fattats av styrelsen för säkerhetsackredite-
ring och den reglering som gäller den of-
fentliga reglerade satellittjänsten. Bestäm-
melser om inspektioner finns i 39 § i för-
valtningslagen. 

Även ett myndighetsnät kan vara föremål 
för tekniska säkerhets- och funktionsin-
spektioner. 

Transport- och kommunikationsverket kan 
låta en oberoende expert utföra tekniska sä-
kerhets- och funktionsinspektioner samt in-
spektioner av satellittjänstteknik. På en så-
dan expert ska bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar tillämpas när han eller 
hon sköter uppgifter enligt denna paragraf. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen.

Transport- och kommunikationsverket och 
den som handlar för verkets räkning har rätt 
att i samband med tekniska säkerhets- eller 
funktionsinspektioner eller ekonomiska in-
spektioner få tillträde till teleföretags utrust-
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som föreskrivs om sekretess för uppgifter, 
för granskning få dokument och information
som behövs för tillsynsuppgiften. 

Kommunikationsverket och den som hand-
lar för verkets räkning har rätt att i samband 
med inspektioner av satellittjänstteknik få 
tillträde till lokaler som används av den or-
ganisation som tillverkar eller använder sa-
tellittjänstteknik och, trots vad som före-
skrivs om sekretess för uppgifter, för 
granskning få dokument och information 
som behövs för tillsynsuppgiften. 

Inspektioner får inte utföras i utrymmen 
som används för boende av permanent na-
tur.

ningsutrymmen och övriga lokaler samt att, 
trots vad som föreskrivs om sekretess för 
uppgifter, för granskning få dokument och 
information som behövs för tillsynsuppgif-
ten. 

Transport- och kommunikationsverket och 
den som handlar för verkets räkning har rätt 
att i samband med inspektioner av satellit-
tjänstteknik få tillträde till lokaler som an-
vänds av den organisation som tillverkar el-
ler använder satellittjänstteknik och, trots 
vad som föreskrivs om sekretess för uppgif-
ter, för granskning få dokument och inform-
ation som behövs för tillsynsuppgiften. 

Inspektioner får inte utföras i utrymmen 
som används för boende av permanent na-
tur.

326 §

Inspektion av radioutrustning

Kommunikationsverket har för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag samt be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd av den 
rätt att utföra inspektioner på platser där det 
finns

1) radiosändare för vars innehåll det krävs 
radiotillstånd enligt denna lag eller för vars 
användning det krävs behörighets- eller 
kompetensbevis som avses i denna lag,

2) radioutrustning som har konstaterats el-
ler på sannolika grunder misstänks fungera 
eller ha fungerat i strid med bestämmelser 
eller föreskrifter eller orsaka störningar, 

3) elutrustning som avses i 97 § 2 mom. 
och som har konstaterats eller på sannolika 
grunder misstänks fungera eller ha fungerat i 
strid med bestämmelser eller föreskrifter el-
ler orsaka störningar,

4) radioutrustning som saluförs eller plan-
eras bli utsläppt på marknaden, 

5) avkodningssystem enligt 269 § 2 mom.
Kommunikationsverket har rätt att få till-

träde till platser där det på sannolika grunder 
misstänks finnas utrustning som avses i 1 
mom. I utrymmen som används för boende 
av permanent natur får inspektioner dock ut-
föras endast om det är nödvändigt för utred-
ning av de omständigheter som är föremål 

326 §

Inspektion av radioutrustning

Transport- och kommunikationsverket har 
för tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
samt bestämmelser som utfärdats och före-
skrifter och beslut som meddelats med stöd 
av den rätt att utföra inspektioner på platser 
där det finns

1) radiosändare för vars innehav det krävs 
radiotillstånd enligt denna lag eller för vars 
användning det krävs behörighets- eller 
kompetensbevis som avses i denna lag,

2) radioutrustning som har konstaterats el-
ler på sannolika grunder misstänks fungera 
eller ha fungerat i strid med bestämmelser 
eller föreskrifter eller orsaka störningar,

3) elutrustning som avses i 97 § 2 mom. 
och som har konstaterats eller på sannolika 
grunder misstänks fungera eller ha fungerat i 
strid med bestämmelser eller föreskrifter el-
ler orsaka störningar,

4) radioutrustning som saluförs eller plan-
eras bli utsläppt på marknaden,

5) avkodningssystem enligt 269 § 2 mom.
Transport- och kommunikationsverket har 

rätt att få tillträde till platser där det på san-
nolika grunder misstänks finnas utrustning 
som avses i 1 mom. I utrymmen som an-
vänds för boende av permanent natur får in-
spektioner dock utföras endast om det är 
nödvändigt för utredning av de omständig-
heter som är föremål för inspektion och det 
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för inspektion och det finns särskild anled-
ning att misstänka överträdelse av 348 § 1 
mom. 1—3 punkten i denna lag eller av 38 
kap. 5—7 eller 8 b § i strafflagen.

Innehavare, användare och ägare av radio-
utrustning ska på begäran visa upp sitt ra-
diotillstånd för Kommunikationsverket, 
gränsbevakningsväsendet och polisen.

finns särskild anledning att misstänka över-
trädelse av 348 § 1 mom. 1—3 punkten i 
denna lag eller av 38 kap. 5—7 eller 8 b § i 
strafflagen.

Innehavare, användare och ägare av radio-
utrustning ska på begäran visa upp sitt ra-
diotillstånd för Transport- och kommunikat-
ionsverket, Gränsbevakningsväsendet och 
polisen.

327 §

Undersökning av utrustning

För tillsynen av marknaden för radiout-
rustning eller om det finns skäl att misstänka 
att kraven enligt 30 kap. på radioutrustning 
som släpps ut eller tillhandahålls på mark-
naden inte har följts eller att skyddet enligt 
269 § av elektroniska meddelanden obehö-
rigen har avkodats, har Kommunikationsver-
kets inspektör rätt att ta radioutrustningen 
och dess dokument för undersökning samt 
förbjuda att utrustningen används eller till-
handahålls på marknaden under den tid som 
undersökningen pågår. Undersökningen ska 
utföras utan dröjsmål. Den vars utrustning 
har tagits för undersökning ska ges ett intyg 
av vilket det framgår vilken utrustning som 
tagits för undersökning och orsaken till att 
den tagits för undersökning.

Om radioutrustning som tagits för under-
sökning uppfyller kraven enligt denna lag 
och enligt de bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
den och utrustningens värde har sjunkit på 
grund av undersökningen, ska till ägaren på 
yrkande betalas en ersättning som motsvarar 
gängse pris för utrustningen.

Om en radioutrustning på ett väsentligt 
sätt strider mot denna lag eller mot bestäm-
melser som utfärdats och föreskrifter som 
meddelats med stöd av den, kan Kommuni-
kationsverket ålägga tillverkaren eller im-
portören att ersätta undersökningskostna-
derna.

327 §

Undersökning av utrustning

För tillsynen av marknaden för radiout-
rustning eller om det finns skäl att misstänka 
att kraven enligt 30 kap. på radioutrustning 
som släpps ut eller tillhandahålls på mark-
naden inte har följts eller att skyddet enligt 
269 § av elektroniska meddelanden obehö-
rigen har avkodats, har Transport- och 
kommunikationsverkets inspektör rätt att ta 
radioutrustningen och dess dokument för 
undersökning samt förbjuda att utrustningen 
används eller tillhandahålls på marknaden 
under den tid som undersökningen pågår. 
Undersökningen ska utföras utan dröjsmål. 
Den vars utrustning har tagits för undersök-
ning ska ges ett intyg av vilket det framgår 
vilken utrustning som tagits för undersök-
ning och orsaken till att den tagits för under-
sökning.

Om radioutrustning som tagits för under-
sökning uppfyller kraven enligt denna lag 
och enligt de bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
den och utrustningens värde har sjunkit på 
grund av undersökningen, ska till ägaren på 
yrkande betalas en ersättning som motsvarar 
gängse pris för utrustningen.

Om en radioutrustning på ett väsentligt 
sätt strider mot denna lag eller mot bestäm-
melser som utfärdats och föreskrifter som 
meddelats med stöd av den, kan Transport-
och kommunikationsverket ålägga tillverka-
ren eller importören att ersätta undersök-
ningskostnaderna.

328 §

Tryggande av störningsfri och effektiv an-

328 §

Tryggande av störningsfri och effektiv an-
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vändning av radiofrekvenser

Kommunikationsverket har rätt att bedriva 
observation av radiokommunikation och det 
tekniska utförandet av den, för att säker-
ställa att radiofrekvenserna är tillräckligt 
störningsfria och används effektivt.

vändning av radiofrekvenser

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att bedriva observation av radiokommu-
nikation och det tekniska utförandet av den, 
för att säkerställa att radiofrekvenserna är 
tillräckligt störningsfria och används effek-
tivt.

329 §

Förhindrande av radiostörningar

Kommunikationsverket har rätt att för-
bjuda utsläppande och tillhandahållande av 
radioutrustning på marknaden och använd-
ning av radioutrustning samt användning av 
sådan särskild elutrustning som avses i 97 § 
2 mom., om utrustningen har orsakat skad-
liga störningar eller om det på sannolika 
grunder kan antas att den orsakar skadliga 
störningar.

Kommunikationsverket har rätt att för-
bjuda import, saluföring, försäljning, överlå-
telse och användning av radioutrustning 
också om den på sannolika grunder kan an-
tas orsaka störningar i sådan planerad an-
vändning av radiofrekvenser som avses i 95 
och 96 §.

Kommunikationsverket har rätt att granska 
en radioutrustning och ta den till undersök-
ning, om utrustningen eller användningen av 
utrustningen på sannolika grunder misstänks 
strida mot denna lag eller mot bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter som medde-
lats med stöd av den eller om utrustningen 
har orsakat eller sannolikt kan orsaka skad-
liga störningar. Kommunikationsverket får i 
detta fall också tillfälligt sätta radioutrust-
ningen ur funktion, om detta inte orsakar 
den som innehar radioutrustningen oskälig 
olägenhet eller skada med hänsyn till om-
ständigheterna. När det gäller tagande av en 
radioutrustning för undersökning tillämpas i 
övrigt bestämmelserna i 327 §. 

329 §

Förhindrande av radiostörningar

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att förbjuda utsläppande och tillhanda-
hållande av radioutrustning på marknaden 
och användning av radioutrustning samt an-
vändning av sådan särskild elutrustning som 
avses i 97 § 2 mom., om utrustningen har 
orsakat skadliga störningar eller om det på 
sannolika grunder kan antas att den orsakar 
skadliga störningar.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att förbjuda import, saluföring, försälj-
ning, överlåtelse och användning av radiout-
rustning också om den på sannolika grunder 
kan antas orsaka störningar i sådan planerad 
användning av radiofrekvenser som avses i 
95 och 96 §.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att granska en radioutrustning och ta den 
till undersökning, om utrustningen eller an-
vändningen av utrustningen på sannolika 
grunder misstänks strida mot denna lag eller 
mot bestämmelser som utfärdats och före-
skrifter som meddelats med stöd av den eller 
om utrustningen har orsakat eller sannolikt 
kan orsaka skadliga störningar. Transport-
och kommunikationsverket får i detta fall 
också tillfälligt sätta radioutrustningen ur 
funktion, om detta inte orsakar den som in-
nehar radioutrustningen oskälig olägenhet 
eller skada med hänsyn till omständigheter-
na. När det gäller tagande av en radioutrust-
ning för undersökning tillämpas i övrigt be-
stämmelserna i 327 §.

330 §

Tillsynsbeslut

330 §

Tillsynsbeslut
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Kommunikationsverket, dataombudsman-
nen och kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet kan när de sköter uppgifter enligt 
denna lag meddela den som bryter mot 
denna lag eller mot bestämmelser som ut-
färdats eller föreskrifter, beslut eller till-
ståndsvillkor som meddelats med stöd av 
denna lag en anmärkning samt ålägga denne 
att inom en skälig tid avhjälpa sitt fel eller 
sin försummelse.

I fråga om de i 306 § nämnda bestämmel-
ser som omfattas av konsumentombuds-
mannens tillsyn ska iakttas vad som före-
skrivs i 2 kap. 16, 17, 19 och 20 § i konsu-
mentskyddslagen.

Transport- och kommunikationsverket, da-
taombudsmannen och kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet kan när de sköter 
uppgifter enligt denna lag meddela den som 
bryter mot denna lag eller mot bestämmelser 
som utfärdats eller föreskrifter, beslut eller 
tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 
denna lag en anmärkning samt ålägga denne 
att inom en skälig tid avhjälpa sitt fel eller 
sin försummelse.

I fråga om de i 306 § nämnda bestämmel-
ser som omfattas av konsumentombuds-
mannens tillsyn ska iakttas vad som före-
skrivs i 2 kap. 16, 17, 19 och 20 § i konsu-
mentskyddslagen.

331§ 

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som avser 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvill-
kor som meddelats med stöd av denna lag 
utgör ett direkt och allvarligt hot mot allmän 
ordning, mot allmän säkerhet eller mot folk-
hälsan eller orsakar allvarliga ekonomiska 
eller operativa olägenheter för andra företag, 
för abonnenter eller användare eller för 
kommunikationsnätens eller kommunikat-
ionstjänsternas funktion, får Kommunikat-
ionsverket utan dröjsmål besluta om behöv-
liga interimistiska åtgärder oberoende av 
den tidsfrist som avses i 330 §.

Kommunikationsverket ska innan det be-
slutar om interimistiska åtgärder ge den som 
är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, 
utom när detta inte kan ordnas så snabbt 
som ärendets brådskande natur nödvändigt-
vis kräver.

Som en interimistisk åtgärd kan Kommu-
nikationsverket avbryta verksamhet som or-
sakar fara eller allvarlig olägenhet. Dessu-
tom kan Kommunikationsverket begränsa 
användningen av frekvenser eller besluta om 
jämförbara tvångsmedel. De interimistiska 
åtgärderna kan vara i kraft högst tre måna-
der. Kommunikationsverket kan förlänga åt-
gärderna med högst tre månader, om ett fel 
eller en försummelse inte har avhjälpts inom 

331 §

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som avser 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvill-
kor som meddelats med stöd av denna lag 
utgör ett direkt och allvarligt hot mot allmän 
ordning, mot allmän säkerhet eller mot folk-
hälsan eller orsakar allvarliga ekonomiska 
eller operativa olägenheter för andra företag, 
för abonnenter eller användare eller för 
kommunikationsnätens eller kommunikat-
ionstjänsternas funktion, får Transport- och 
kommunikationsverket utan dröjsmål besluta 
om behövliga interimistiska åtgärder obero-
ende av den tidsfrist som avses i 330 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
innan det beslutar om interimistiska åtgärder 
ge den som är föremål för beslutet tillfälle 
att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas 
så snabbt som ärendets brådskande natur 
nödvändigtvis kräver.

Som en interimistisk åtgärd kan Trans-
port- och kommunikationsverket avbryta 
verksamhet som orsakar fara eller allvarlig 
olägenhet. Dessutom kan Transport- och 
kommunikationsverket begränsa använd-
ningen av frekvenser eller besluta om jäm-
förbara tvångsmedel. De interimistiska åt-
gärderna kan vara i kraft i högst tre måna-
der. Transport- och kommunikationsverket
kan förlänga åtgärderna med högst tre må-
nader, om ett fel eller en försummelse inte 
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utsatt tid. Beslut om interimistiska åtgärder 
kan överklagas separat, på samma sätt som 
beslut som avses i 1 mom.

har avhjälpts inom utsatt tid. Beslut om inte-
rimistiska åtgärder kan överklagas separat, 
på samma sätt som beslut som avses i 1 
mom.

333 §

Påföljdsavgift för teleföretag

Ett teleföretag som bryter mot en skyldig-
het som ålagts företaget med stöd av 53—55 
§ och som trots uppmaning inte inom en 
skälig tid, minst tre månader, rättar sitt för-
farande, kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfa-
randet inte har betydande inverkan på mark-
naden eller om det med hänsyn till tryggan-
det av konkurrensen annars är uppenbart 
ogrundat att påföra en påföljdsavgift. På-
följdsavgift behöver dessutom inte påföras 
om teleföretaget för motsvarande gärning el-
ler försummelse har påförts eller ska påföras 
en påföljdsavgift enligt konkurrenslagen.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten 
och omfattningen av förfarandet, dess varak-
tighet samt den påföljdsavgift enligt konkur-
renslagen som påförts för motsvarande gär-
ning eller försummelse beaktas. Avgiften är 
minst 1 000 euro och högst en miljon euro. 
Om gärningen eller försummelsen har syn-
nerligen betydande inverkan på marknaden, 
får nämnda belopp överskridas. Avgiften får 
dock utgöra högst fem procent av teleföreta-
gets omsättning under det föregående året 
från nät och tjänster för elektronisk kommu-
nikation.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Kommunikations-
verket. Bestämmelser om handläggningen 
och utredningen av ärenden i marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013). Påföljdsavgiften 
ska betalas till staten.

333 §

Påföljdsavgift för teleföretag

Ett teleföretag som bryter mot en skyldig-
het som ålagts företaget med stöd av 53—55 
§ och som trots uppmaning inte inom en 
skälig tid, minst tre månader, rättar sitt för-
farande, kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfa-
randet inte har betydande inverkan på mark-
naden eller om det med hänsyn till tryggan-
det av konkurrensen annars är uppenbart 
ogrundat att påföra en påföljdsavgift. På-
följdsavgift behöver dessutom inte påföras 
om teleföretaget för motsvarande gärning el-
ler försummelse har påförts eller ska påföras 
en påföljdsavgift enligt konkurrenslagen.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten 
och omfattningen av förfarandet, dess varak-
tighet samt den påföljdsavgift enligt konkur-
renslagen som påförts för motsvarande gär-
ning eller försummelse beaktas. Avgiften är 
minst 1 000 euro och högst en miljon euro. 
Om gärningen eller försummelsen har syn-
nerligen betydande inverkan på marknaden, 
får nämnda belopp överskridas. Avgiften får 
dock utgöra högst fem procent av teleföreta-
gets omsättning under det föregående året 
från nät och tjänster för elektronisk kommu-
nikation.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Transport- och 
kommunikationsverket. Bestämmelser om 
handläggningen och utredningen av ärenden 
i marknadsdomstolen finns i lagen om rätte-
gång i marknadsdomstolen (100/2013). På-
följdsavgiften ska betalas till staten.

334 §

Påföljdsavgift för utövare av televisions- el-
ler radioverksamhet

334 §

Påföljdsavgift för utövare av televisions- el-
ler radioverksamhet
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Utövare av televisions- eller radioverk-
samhet som handlar i strid med bestämmel-
serna i 25 och 26 kap. och trots uppmaning 
inte rättar sitt förfarande inom den tid som 
en i 303 eller 306 § avsedd tillsynsmyndig-
het har bestämt kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfa-
randet inte har betydande inverkan på upp-
nåendet av de mål som anges i 25 och 26 
kap., eller om det med hänsyn till tryggandet 
av målen annars är uppenbart ogrundat att 
påföra en påföljdsavgift.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten 
och omfattningen av förfarandet samt dess 
varaktighet beaktas. Avgiften är minst 1 000 
euro och högst en miljon euro. Om gärning-
en eller försummelsen har synnerligen bety-
dande inverkan för uppnåendet av målen i 
25 och 26 kap., får nämnda belopp överskri-
das. Avgiften får dock utgöra högst fem 
procent av verksamhetsutövarens omsätt-
ning under det föregående året från den 
koncessionspliktiga verksamheten.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Kommunikations-
verket eller, i sådana fall som avses i 214 §, 
på framställning av konsumentombudsman-
nen. Bestämmelser om handläggningen och 
utredningen av ärenden i marknadsdomsto-
len finns i lagen om rättegång i marknads-
domstolen. Påföljdsavgiften ska betalas till 
staten.

Utövare av televisions- eller radioverk-
samhet som handlar i strid med bestämmel-
serna i 25 och 26 kap. och trots uppmaning 
inte rättar sitt förfarande inom den tid som 
en i 303 eller 306 § avsedd tillsynsmyndig-
het har bestämt kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfa-
randet inte har betydande inverkan på upp-
nåendet av de mål som anges i 25 och 26 
kap., eller om det med hänsyn till tryggandet 
av målen annars är uppenbart ogrundat att 
påföra en påföljdsavgift.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten 
och omfattningen av förfarandet samt dess 
varaktighet beaktas. Avgiften är minst 1 000 
euro och högst en miljon euro. Om gärning-
en eller försummelsen har synnerligen bety-
dande inverkan för uppnåendet av målen i 
25 och 26 kap., får nämnda belopp överskri-
das. Avgiften får dock utgöra högst fem 
procent av verksamhetsutövarens omsätt-
ning under det föregående året från den 
koncessionspliktiga verksamheten.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Transport- och 
kommunikationsverket eller, i sådana fall 
som avses i 214 §, på framställning av kon-
sumentombudsmannen. Bestämmelser om
handläggningen och utredningen av ärenden 
i marknadsdomstolen finns i lagen om rätte-
gång i marknadsdomstolen. Påföljdsavgiften 
ska betalas till staten.

336 §

Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid till-
handahållande av kommunikationstjänster

Kommunikationsverket får, om det behövs 
för att skydda konsumenterna, förbjuda fort-
satt användning av avtalsvillkor som strider 
mot 107 § eller förbjuda upprepad använd-
ning av sådana eller jämförbara avtalsvill-
kor.

Kommunikationsverket får förena förbuds-
beslut med vite. Vitet döms ut av marknads-
domstolen.

Ett sådant beslut av Kommunikationsver-
ket som avses i 1 eller 2 mom. får inte över-
klagas genom besvär. Teleföretaget får föra 
ett förbudsbeslut till marknadsdomstolen 

336 §

Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid till-
handahållande av kommunikationstjänster

Transport- och kommunikationsverket får, 
om det behövs för att skydda konsumenter-
na, förbjuda fortsatt användning av avtals-
villkor som strider mot 107 § eller förbjuda 
upprepad användning av sådana eller jäm-
förbara avtalsvillkor.

Transport- och kommunikationsverket får 
förena förbudsbeslut med vite. Vitet döms ut 
av marknadsdomstolen.

Ett sådant beslut av Transport- och kom-
munikationsverket som avses i 1 eller 2 
mom. får inte överklagas genom besvär. Te-
leföretaget får föra ett förbudsbeslut till 
marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att 
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inom 30 dagar efter att ha fått del av Kom-
munikationsverkets beslut. I annat fall står 
beslutet fast. Bestämmelser om handlägg-
ningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen.

ha fått del av Transport- och kommunikat-
ionsverkets beslut. I annat fall står beslutet 
fast. Bestämmelser om handläggningen av 
ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen 
om rättegång i marknadsdomstolen.

338 §

Avbrytande av televisionsverksamhet

Kommunikationsverket kan ålägga en 
verksamhetsutövare att helt eller delvis av-
bryta televisionsverksamhet som avses i 3 §, 
om verksamhetsutövaren trots åtgärder som 
bestämts enligt 330—332 eller 334 § allvar-
ligt och upprepade gånger i sin televisions-
verksamhet bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den.

338 §

Avbrytande av televisionsverksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan 
ålägga en verksamhetsutövare att helt eller 
delvis avbryta televisionsverksamhet som 
avses i 3 §, om verksamhetsutövaren trots 
åtgärder som bestämts enligt 330–332 eller 
334 § allvarligt och upprepade gånger i sin 
televisionsverksamhet bryter mot denna lag 
eller mot bestämmelser som utfärdats eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av den.

340 §

Förbud mot televerksamhet

Om ett teleföretag trots påföljder som av-
ses i 331—334 § allvarligt och på ett väsent-
ligt sätt bryter mot eller försummar att iaktta 
bestämmelser i denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som meddelats med stöd av den 
får Kommunikationsverket förbjuda teleföre-
taget att utöva televerksamhet. Kommunikat-
ionsverket kan förbjuda teleföretagets verk-
samhet helt eller delvis.

Kommunikationsverket får förbjuda till-
handahållandet av en tjänst eller en uppsätt-
ning tjänster som skulle medföra avsevärd 
snedvridning av konkurrensen, till dess att 
ett beslut enligt 52 § har fattats.

340 §

Förbud mot televerksamhet

Om ett teleföretag trots påföljder som av-
ses i 331—334 § allvarligt och på ett väsent-
ligt sätt bryter mot eller försummar att iaktta 
bestämmelser i denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som meddelats med stöd av den 
får Transport- och kommunikationsverket
förbjuda teleföretaget att utöva televerksam-
het. Transport- och kommunikationsverket
kan förbjuda teleföretagets verksamhet helt 
eller delvis.

Transport- och kommunikationsverket får 
förbjuda tillhandahållandet av en tjänst eller 
en uppsättning tjänster som skulle medföra 
avsevärd snedvridning av konkurrensen, till 
dess att ett beslut enligt 52 § har fattats.

342 §

Omprövning

Ett lagringsskyldigt företag får hos inri-
kesministeriet begära omprövning av ett så-
dant beslut om skyldighet att lagra uppgifter 
som avses i 157 §.

Omprövning får begäras av beslut som 
Kommunikationsverket fattat om radiotill-
stånd enligt 39 §, reservering av radiofre-

342 §

Omprövning

Ett lagringsskyldigt företag får hos inri-
kesministeriet begära omprövning av ett så-
dant beslut om skyldighet att lagra uppgifter 
som avses i 157 §.

Omprövning får begäras av beslut som 
Transport- och kommunikationsverket fattat 
om radiotillstånd enligt 39 §, reservering av 
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kvenser enligt 44 §, numrering enligt 100 §, 
marknadsbaserad frekvensavgift enligt 288 
§, informationssamhällsavgift enligt 289 § 
och tillsynsavgiften för televisions- och ra-
dioverksamhet enligt 293 §.

Omprövning får begäras av ett beslut som 
ett anmält organ fattat om intyg om överens-
stämmelse. Omprövning av ett avslagsbeslut 
om behörighetsexamen som fattats av en så-
dan av Kommunikationsverket utsedd utom-
stående examensmottagare som avses i 265 
§ 3 mom. får begäras hos Kommunikations-
verket. 

Bestämmelser om omprövningsförfarandet 
finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.

radiofrekvenser enligt 44 §, numrering en-
ligt 100 §, marknadsbaserad frekvensavgift 
enligt 288 §, informationssamhällsavgift en-
ligt 289 § och tillsynsavgiften för televis-
ions- och radioverksamhet enligt 293 §.

Omprövning får begäras av ett beslut som 
ett anmält organ fattat om intyg om överens-
stämmelse. Omprövning av ett avslagsbeslut 
om behörighetsexamen som fattats av en så-
dan av Transport- och kommunikationsver-
ket utsedd utomstående examensmottagare 
som avses i 265 § 3 mom. får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket.

Bestämmelser om omprövningsförfarandet 
finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.

343 §

Överklagande hos marknadsdomstolen

Kommunikationsverkets beslut enligt 21 
kap., 295 § och 312 § 2 och 3 mom. får 
överklagas genom besvär hos marknads-
domstolen. I sitt beslut får Kommunikations-
verket bestämma att beslutet ska iakttas även 
om det överklagas, om inte marknadsdom-
stolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av be-
svär som avses i 1 mom. vid marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen.

Kommunikationsverket har rätt att anföra 
besvär över marknadsdomstolens beslut.

343 §

Överklagande hos marknadsdomstolen

Transport- och kommunikationsverkets
beslut enligt 21 kap., 295 § och 312 § 2 och 
3 mom. får överklagas genom besvär hos 
marknadsdomstolen. I sitt beslut får Trans-
port- och kommunikationsverket bestämma 
att beslutet ska iakttas även om det överkla-
gas, om inte marknadsdomstolen bestämmer 
något annat.

Bestämmelser om handläggningen av be-
svär som avses i 1 mom. vid marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att anföra besvär över marknadsdomsto-
lens beslut.

344 §

Överklagande hos förvaltningsdomstolen

Beslut av kommunikationsministeriet, da-
taombudsmannen och kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet, andra än i 342 § av-
sedda förvaltningsbeslut av Kommunikat-
ionsverket samt Kommunikationsverkets, in-
rikesministeriets och ett anmält organs be-
slut med anledning av en begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om 
inte något annat föreskrivs nedan.

344 §

Överklagande hos förvaltningsdomstolen

Beslut av kommunikationsministeriet, da-
taombudsmannen och kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet, andra än i 342 § av-
sedda förvaltningsbeslut av Transport- och 
kommunikationsverket samt Transport- och 
kommunikationsverkets, inrikesministeriets 
och ett anmält organs beslut med anledning 
av en begäran om omprövning får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden ( / ), om inte nå-
got annat föreskrivs nedan.
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Den beslutsfattande myndigheten eller det 
anmälda organet får i fråga om andra beslut 
än sådana som avses i 233 och 235 § be-
stämma att beslutet ska iakttas även om det 
överklagas, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat.

Ett i 213 § avsett beslut av Kommunikat-
ionsverket om överlåtelse av sändningsrätt 
ska med avvikelse från 2 mom. iakttas även 
om det överklagas, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat.

Kommunikationsverket har rätt att genom 
besvär överklaga också ett beslut av förvalt-
ningsdomstolen genom vilket förvaltnings-
domstolen har ändrat eller upphävt ett så-
dant beslut av Kommunikationsverket som 
avses i 1 mom.

Den beslutsfattande myndigheten eller det 
anmälda organet får i fråga om andra beslut 
än sådana som avses i 233 och 235 § be-
stämma att beslutet ska iakttas även om det 
överklagas, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat.

Ett i 213 § avsett beslut av Transport- och 
kommunikationsverket om överlåtelse av 
sändningsrätt ska med avvikelse från 2 
mom. iakttas även om det överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat.

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att genom besvär överklaga också ett 
beslut av förvaltningsdomstolen genom vil-
ket förvaltningsdomstolen har ändrat eller 
upphävt ett sådant beslut av Transport- och 
kommunikationsverket som avses i 1 mom.

345 §

Överklagande hos högsta förvaltningsdom-
stolen

Beslut som meddelats av en förvaltnings-
domstol i ärenden som gäller återkallande av 
en programkoncession enligt 32 §, återkal-
lande av radiotillstånd enligt 49 §, placering 
enligt 233 §, ändring eller upphävande av 
placeringsrätt enligt 235 § och återkallande 
av ett beslut att utse bedömningsorgan enligt 
255 § får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får 
överklagas genom besvär endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen får sådana beslut överklagas som

1) statsrådet har fattat med stöd av denna 
lag,

2) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 52—55 § eller som gäller tillsynen 
över att sådana beslut följs,

3) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 85 §,

4) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 314 § och som gäller tillsynen över 
att EU:s roamingförordning följs,

5) marknadsdomstolen har fattat med stöd 
av denna lag, med undantag för sådana be-

345 §

Överklagande hos högsta förvaltningsdom-
stolen

Beslut som meddelats av en förvaltnings-
domstol i ärenden som gäller återkallande av 
en programkoncession enligt 32 §, återkal-
lande av radiotillstånd enligt 49 §, placering 
enligt 233 §, ändring eller upphävande av 
placeringsrätt enligt 235 § och återkallande 
av ett beslut att utse bedömningsorgan enligt 
255 § får överklagas genom besvär på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. Övriga beslut av en för-
valtningsdomstol får överklagas genom be-
svär endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen får sådana beslut överklagas som

1) statsrådet har fattat med stöd av denna 
lag,

2) Transport- och kommunikationsverket
har fattat med stöd av 52—55 § eller som 
gäller tillsynen över att sådana beslut följs,

3) Transport- och kommunikationsverket
har fattat med stöd av 85 §,

4) Transport- och kommunikationsverket
har fattat med stöd av 314 § och som gäller 
tillsynen över att EU:s roamingförordning 
följs,

5) marknadsdomstolen har fattat med stöd 
av denna lag, med undantag för sådana be-
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slut enligt 336 och 337 § som överklagas på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
marknadsdomstolen.

Sådana beslut av statsrådet och Kommuni-
kationsverket som avses i 2 mom. 1—4 
punkten ska iakttas även om de överklagas, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat. Besvären ska behandlas skynd-
samt.

slut enligt 336 och 337 § som överklagas på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
marknadsdomstolen.

Sådana beslut av statsrådet och Transport-
och kommunikationsverket som avses i 2 
mom. 1—4 punkten ska iakttas även om de 
överklagas, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat. Besvären ska behand-
las skyndsamt.

352 §

Övergångsbestämmelser

På handläggningen av förvaltningsärenden 
som är anhängiga när denna lag träder i kraft 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet.

Nät- och programkoncessioner, tillstånd 
för radiosändare, identifieringssignaler för 
radiostationer samt behörighets- och kompe-
tensbevis som är gällande när lagen träder i 
kraft fortsätter att gälla till utgången av den 
utsatta tiden i dem.

Lagen om auktion av vissa radiofrekven-
ser ska tillämpas på koncessioner som bevil-
jats med stöd av den tills de upphör att gälla.

Teleföretagens rättigheter och skyldigheter 
enligt kommunikationsmarknadslagen ska 
förbli i kraft till dess att Kommunikations-
verket första gången har fattat ett beslut om 
betydande marknadsinflytande enligt 52 § i 
denna lag, och till följd av det gett teleföre-
tagen rättigheter och ålagt dem skyldigheter 
i enlighet med denna lag. Vid behov ska 
Kommunikationsverket genom ett separat 
beslut fastställa att teleföretagets skyldighet-
er enligt kommunikationsmarknadslagen 
upphör att gälla.

De rättigheter och skyldigheter som telefö-
retag har på grundval av 59 § i kommunikat-
ionsmarknadslagen ska förbli i kraft till dess 
att Kommunikationsverket första gången fat-
tar ett beslut enlig 85 § i denna lag om att ta 
i bruk ett urvalsförfarande.

Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punk-
ten i kommunikationsmarknadslagen att i 
nätet utan ersättning distribuera televisions-
utbud som tjänar allmänintresset, som fritt 
kan tas emot och som sänds med stöd av en 
sådan riksomfattande programkoncession 
som innehas av MTV Ab:s MTV3 och Sa-

352 §

Övergångsbestämmelser

På handläggningen av förvaltningsärenden 
som är anhängiga när denna lag träder i kraft 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet.

Nät- och programkoncessioner, tillstånd 
för radiosändare, identifieringssignaler för 
radiostationer samt behörighets- och kompe-
tensbevis som är gällande när lagen träder i 
kraft fortsätter att gälla till utgången av den 
utsatta tiden i dem.

Lagen om auktion av vissa radiofrekven-
ser ska tillämpas på koncessioner som bevil-
jats med stöd av den tills de upphör att gälla.

Teleföretagens rättigheter och skyldigheter 
enligt kommunikationsmarknadslagen ska 
förbli i kraft till dess att Transport- och 
kommunikationsverket första gången har fat-
tat ett beslut om betydande marknadsinfly-
tande enligt 52 § i denna lag, och till följd 
av det gett teleföretagen rättigheter och ålagt 
dem skyldigheter i enlighet med denna lag. 
Vid behov ska Transport- och kommunikat-
ionsverket genom ett separat beslut fastställa 
att teleföretagets skyldigheter enligt kom-
munikationsmarknadslagen upphör att gälla.

De rättigheter och skyldigheter som telefö-
retag har på basis av 59 § i kommunikat-
ionsmarknadslagen ska förbli i kraft till dess 
att Transport- och kommunikationsverket
första gången fattar ett beslut enlig 85 § i 
denna lag om att ta i bruk ett urvalsförfa-
rande.

Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punk-
ten i kommunikationsmarknadslagen att i 
nätet utan ersättning distribuera televisions-
utbud som tjänar allmänintresset, som fritt 
kan tas emot och som sänds med stöd av en 
sådan riksomfattande programkoncession 
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noma Media Finland Oy:s Nelonen fortsät-
ter att gälla tills de koncessioner som avses i 
26 § i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av televis-
ionsverksamhet har att i tv-programutbudet 
förmedla meddelanden från myndigheter till 
allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i la-
gen om televisions- och radioverksamhet 
gäller tills de koncessioner som avses i 26 § 
i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av radio-
verksamhet har att i radioprogramutbudet 
förmedla meddelanden från myndigheter till 
allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i la-
gen om televisions- och radioverksamhet 
gäller tills den programkoncession går ut 
som utövaren av radioverksamhet har och 
som avses i 7 § 1 mom. i den lagen.

Bestämmelserna i 229 § 4 mom. i denna 
lag ska inte tillämpas på avtal som ingåtts 
före ikraftträdandet av lagen.

Bestämmelserna i 288 § 1 mom. 1 punkten 
ska tillämpas på koncessioner som beviljats 
efter det att lagen har trätt i kraft.

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av någon an-
nan lag eller i beslut som meddelats med 
stöd av en lag som upphävts genom denna 
lag hänvisas till en lag som upphävts genom 
denna lag, ska hänvisningen anses avse mot-
svarande bestämmelse i denna lag.

som innehas av MTV Ab:s MTV3 och Sa-
noma Media Finland Oy:s Nelonen fortsät-
ter att gälla tills de koncessioner som avses i 
26 § i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av televis-
ionsverksamhet har att i tv-programutbudet 
förmedla meddelanden från myndigheter till 
allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i la-
gen om televisions- och radioverksamhet 
gäller tills de koncessioner som avses i 26 § 
i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av radio-
verksamhet har att i radioprogramutbudet 
förmedla meddelanden från myndigheter till 
allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i la-
gen om televisions- och radioverksamhet
gäller tills den programkoncession går ut 
som utövaren av radioverksamhet har och 
som avses i 7 § 1 mom. i den lagen.

Bestämmelserna i 229 § 4 mom. i denna 
lag ska inte tillämpas på avtal som ingåtts 
före ikraftträdandet av lagen.

Bestämmelserna i 288 § 1 mom. 1 punkten 
ska tillämpas på koncessioner som beviljats 
efter det att lagen har trätt i kraft.

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av någon an-
nan lag eller i beslut som meddelats med 
stöd av en lag som upphävts genom denna 
lag hänvisas till en lag som upphävts genom 
denna lag, ska hänvisningen anses avse mot-
svarande bestämmelse i denna lag.

Rätten att få information enligt 318 § 2 
mom. i denna lag gäller närings-, trafik- och 
miljöcentralerna fram till dess att lagen om 
närings-, trafik- och miljöcentralerna har 
upphävts.

———

______________

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.
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74.

Lag

om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (21/2014) 4, 5, 12, 14, 

15 och 20—24 § som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Krav som ska uppfyllas av EETS-
betalningsförmedlare

Trafiksäkerhetsverket beviljar EETS-
betalningsförmedlare som är etablerade i Fin-
land registrering, om de

1) innehar certifiering enligt EN ISO 9001 
eller motsvarande,

2) har den tekniska utrustning och den EG-
försäkring eller det EG-intyg som styrker 
driftskompatibilitetskomponenternas över-
ensstämmelse enligt punkt 1 i bilaga IV till 
EETS-beslutet,

3) påvisar kompetens när det gäller tillhan-
dahållande av elektroniska vägtullsystem el-
ler inom berörda branscher,

4) har en ändamålsenlig soliditet,
5) har en kontinuerlig och täckande risk-

hanteringsplan, som granskas minst vartannat 
år,

6) har gott anseende.
EETS-betalningsförmedlare uppfyller inte 

kravet på gott anseende enligt 1 mom. 6 
punkten om en ansvarsperson hos betalnings-
förmedlaren under de senaste fem åren har 
dömts till fängelsestraff eller under de sen-
aste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott 
mot bestämmelser eller föreskrifter om an-
ställningsförhållanden, näringsutövning, bok-
föring eller skuldförhållanden och gärningen 
visar att personen är uppenbart olämplig att 
representera EETS-betalningsförmedlaren.

Om en betalningsförmedlare inte längre 
uppfyller de förutsättningar som avses i 1 

4 §

Krav som ska uppfyllas av EETS-
betalningsförmedlare

Transport- och kommunikationsverket be-
viljar EETS-betalningsförmedlare som är 
etablerade i Finland registrering, om de

1) innehar certifiering enligt EN ISO 9001 
eller motsvarande,

2) har den tekniska utrustning och den EG-
försäkring eller det EG-intyg som styrker 
driftskompatibilitetskomponenternas över-
ensstämmelse enligt punkt 1 i bilaga IV till 
EETS-beslutet,

3) påvisar kompetens när det gäller tillhan-
dahållande av elektroniska vägtullsystem el-
ler inom berörda branscher,

4) har en ändamålsenlig soliditet,
5) har en kontinuerlig och täckande risk-

hanteringsplan, som granskas minst vartannat 
år,

6) har gott anseende.
EETS-betalningsförmedlare uppfyller inte 

kravet på gott anseende enligt 1 mom. 6 
punkten om en ansvarsperson hos betalnings-
förmedlaren under de senaste fem åren har 
dömts till fängelsestraff eller under de sen-
aste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott 
mot bestämmelser eller föreskrifter om an-
ställningsförhållanden, näringsutövning, bok-
föring eller skuldförhållanden och gärningen 
visar att personen är uppenbart olämplig att 
representera EETS-betalningsförmedlaren.

Om en betalningsförmedlare inte längre 
uppfyller de förutsättningar som avses i 1 
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mom., ska Trafiksäkerhetsverket ge denne 
möjlighet att avhjälpa bristen inom en rimlig 
tid. Efter att tiden löpt ut ska Trafiksäker-
hetsverket återkalla en beviljad registrering, 
om betalningsförmedlaren inte har avhjälpt 
bristen och bristen ska betraktas som väsent-
lig.

mom., ska Transport- och kommunikations-
verket ge denne möjlighet att avhjälpa bristen 
inom en rimlig tid. Efter att tiden löpt ut ska 
Transport- och kommunikationsverket åter-
kalla en beviljad registrering, om betalnings-
förmedlaren inte har avhjälpt bristen och 
bristen ska betraktas som väsentlig.

5 §

EETS-tjänsternas täckning

EETS-betalningsförmedlare ska med väg-
tullsoperatörer ingå EETS-avtal som gäller 
EETS-områden inom 24 månader efter det att 
betalningsförmedlarna har registrerats enligt 
4 § 1 mom.

EETS-betalningsförmedlare ska se till att 
tjänsten täcker alla EETS-områden. Om 
EETS-områdena förändras eller det finns nå-
gon annan orsak till att tjänsten inte har en 
full täckning, ska EETS-
betalningsförmedlaren inom sex månader 
återskapa tjänsten så att den har full täckning.

EETS-betalningsförmedlare ska informera 
EETS-användarna om täckningen av EETS-
områden och förändringar i den.

EETS-betalningsförmedlare ska årligen till
Trafiksäkerhetsverket ge in en anmälan om 
vilken täckning deras tjänster har inom 
EETS-områden.

5 §

EETS-tjänsternas täckning

EETS-betalningsförmedlare ska med väg-
tullsoperatörer ingå EETS-avtal som gäller 
EETS-områden inom 24 månader efter det att 
betalningsförmedlarna har registrerats enligt 
4 § 1 mom.

EETS-betalningsförmedlare ska se till att 
tjänsten täcker alla EETS-områden. Om 
EETS-områdena förändras eller det finns nå-
gon annan orsak till att tjänsten inte har en 
full täckning, ska EETS-
betalningsförmedlaren inom sex månader 
återskapa tjänsten så att den har full täckning.

EETS-betalningsförmedlare ska informera 
EETS-användarna om täckningen av EETS-
områden och förändringar i den.

EETS-betalningsförmedlare ska årligen till 
Transport- och kommunikationsverket ge in 
en anmälan om vilken täckning deras tjänster 
har inom EETS-områden.

12 §

Tekniska krav som ska uppfyllas av EETS 
och av driftskompatibilitetskomponenter

EETS ska uppfylla de grundläggande krav 
som anges i bilaga III till EETS-beslutet.

Förutom för uttag av vägavgifter får EETS 
fordonsutrustning användas för tillhandahål-
lande av andra tjänster som är bundna vid 
fordonets position. Användningen av for-
donsutrustning för andra ändamål får inte 
störa uttag av vägtullar inom vägtullsområ-
den.

Driftskompatibilitetskomponenterna inom 
EETS ska uppfylla de krav som anges i bi-
laga II till EETS-beslutet. De driftskompati-

12 §

Tekniska krav som ska uppfyllas av EETS 
och av driftskompatibilitetskomponenter

EETS ska uppfylla de grundläggande krav 
som anges i bilaga III till EETS-beslutet.

Förutom för uttag av vägavgifter får EETS 
fordonsutrustning användas för tillhandahål-
lande av andra tjänster som är bundna vid 
fordonets position. Användningen av for-
donsutrustning för andra ändamål får inte 
störa uttag av vägtullar inom vägtullsområ-
den.

Driftskompatibilitetskomponenterna inom 
EETS ska uppfylla de krav som anges i bi-
laga II till EETS-beslutet. De driftskompati-
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bilitetskomponenter som försetts med CE-
märkning anses uppfylla dessa krav.

Trafiksäkerhetsverket får vid behov med-
dela närmare föreskrifter om de tekniska krav 
som avses i denna paragraf.

bilitetskomponenter som försetts med CE-
märkning anses uppfylla dessa krav.

Transport- och kommunikationsverket får 
vid behov meddela närmare föreskrifter om 
de tekniska krav som avses i denna paragraf.

14 §

Avhjälpande av brister hos driftskompatibili-
tetskomponenter

Om driftskompatibilitetskomponenter som 
är försedda med CE-märkning och som har 
släppts ut på marknaden inte uppfyller kra-
ven i 12 §, ålägger Trafiksäkerhetsverket
driftskompatibilitetskomponenternas tillver-
kare eller dennes befullmäktigade ombud att 
avhjälpa bristerna inom utsatt tid.

Om driftskompatibilitetskomponenternas 
tillverkare eller dennes befullmäktigade om-
bud inte iakttar Trafiksäkerhetsverkets åläg-
gande enligt 1 mom., kan verket begränsa 
komponenternas användningsområde, för-
bjuda att de används eller bestämma att de 
ska dras bort från marknaden.

Den som har ålagts en begränsning enligt 2 
mom. ska inom den tid som Trafiksäkerhets-
verket sätter ut till verket ge in en utredning 
om verkställande av beslutet.

Trafiksäkerhetsverket ska omedelbart un-
derrätta Europeiska kommissionen och det 
anmälda organ som saken gäller om de åt-
gärder som verket vidtagit med stöd av denna 
paragraf och ange motiven till dem. Trafiksä-
kerhetsverket ska dessutom underrätta med-
lemsstaterna i Europeiska unionen om åtgär-
der som verket vidtagit med stöd av 1 mom.

14 §

Avhjälpande av brister hos driftskompatibili-
tetskomponenter

Om driftskompatibilitetskomponenter som 
är försedda med CE-märkning och som har 
släppts ut på marknaden inte uppfyller kra-
ven i 12 §, ålägger Transport- och kommuni-
kationsverket driftskompatibilitetskomponen-
ternas tillverkare eller dennes befullmäkti-
gade ombud att avhjälpa bristerna inom utsatt 
tid.

Om driftskompatibilitetskomponenternas 
tillverkare eller dennes befullmäktigade om-
bud inte iakttar Transport- och kommunikat-
ionsverkets åläggande enligt 1 mom., kan 
verket begränsa komponenternas använd-
ningsområde, förbjuda att de används eller 
bestämma att de ska dras bort från mark-
naden.

Den som har ålagts en begränsning enligt 2 
mom. ska inom den tid som Transport- och 
kommunikationsverket sätter ut till verket ge 
in en utredning om verkställande av beslutet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
omedelbart underrätta Europeiska kommiss-
ionen och det anmälda organ som saken gäl-
ler om de åtgärder som verket vidtagit med 
stöd av denna paragraf och ange motiven till 
dem. Transport- och kommunikationsverket
ska dessutom underrätta medlemsstaterna i 
Europeiska unionen om åtgärder som verket 
vidtagit med stöd av 1 mom.

15 §

Administrativa tvångsmedel

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett förbud 
eller åläggande som verket meddelat med 
stöd av 14 § med vite eller med hot om 

15 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
förena ett förbud eller åläggande som verket 
meddelat med stöd av 14 § med vite eller 
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tvångsutförande eller hot om avbrytande på 
det sätt som bestäms i viteslagen 
(1113/1990).

med hot om tvångsutförande eller hot om av-
brytande på det sätt som bestäms i viteslagen 
(1113/1990).

20 §

Register över EETS-områden

Trafiksäkerhetsverket för ett register över 
EETS-områden inom finskt territorium. Re-
gistret kan föras med hjälp av automatisk da-
tabehandling.

I registret lagras följande information om 
vägtullsområden:

1) den vägtullsoperatör som svarar för väg-
tullsområdet,

2) den vägtullsteknik som används,
3) tullkontextdata,
4) de EETS-betalningsförmedlare som har 

ingått avtal med den vägtullsoperatör som 
svarar för vägtullsområdet,

5) en områdesförklaring för EETS, som in-
nehåller allmänna villkor för EETS-
betalningsförmedlares verksamhet inom väg-
tullsområdet.

Trafiksäkerhetsverket håller registret över 
EETS-områden elektroniskt tillgängligt för 
allmänheten. I fråga om lämnande av regis-
teruppgifter till Europeiska kommissionen 
och behöriga myndigheter i de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen tillämpas 
bestämmelserna i artikel 19.5 i EETS-
beslutet.

Den vägtullsoperatör som svarar för ett 
vägtullsområde ska underrätta Trafiksäker-
hetsverket om förändringar i de uppgifter 
som avses i 2 mom. Anmälan ska lämnas 
utan ogrundat dröjsmål.

20 §

Register över EETS-områden

Transport- och kommunikationsverket för 
ett register över EETS-områden inom finskt 
territorium. Registren kan föras med hjälp av 
automatisk databehandling.

I registret lagras följande information om 
vägtullsområden:

1) den vägtullsoperatör som svarar för väg-
tullsområdet,

2) den vägtullsteknik som används,
3) tullkontextdata,
4) de EETS-betalningsförmedlare som har 

ingått avtal med den vägtullsoperatör som 
svarar för vägtullsområdet,

5) en områdesförklaring för EETS, som in-
nehåller allmänna villkor för EETS-
betalningsförmedlares verksamhet inom väg-
tullsområdet.

Transport- och kommunikationsverket hål-
ler registret över EETS-områden elektroniskt 
tillgängligt för allmänheten. I fråga om läm-
nande av registeruppgifter till Europeiska 
kommissionen och behöriga myndigheter i de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 
tillämpas bestämmelserna i artikel 19.5 i 
EETS-beslutet.

Den vägtullsoperatör som svarar för ett 
vägtullsområde ska underrätta Transport-
och kommunikationsverket om förändringar i 
de uppgifter som avses i 2 mom. Anmälan 
ska lämnas utan ogrundat dröjsmål.

21 §

Register över EETS-betalningsförmedlare

Trafiksäkerhetsverket för ett sådant register 
över EETS-betalningsförmedlare som är 
elektroniskt tillgängligt för allmänheten. I 
fråga om lämnande av registeruppgifter till 
Europeiska kommissionen och behöriga 
myndigheter i de övriga medlemsstaterna i 
Europeiska unionen tillämpas bestämmelser-

21 §

Register över EETS-betalningsförmedlare

Transport- och kommunikationsverket för 
ett sådant register över EETS-
betalningsförmedlare som är elektroniskt till-
gängligt för allmänheten. I fråga om läm-
nande av registeruppgifter till Europeiska 
kommissionen och behöriga myndigheter i de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 
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na i artikel 19.5 i EETS-beslutet.

Registret över EETS-betalningsförmedlare 
ska innehålla resultaten av granskningen av 
den riskhanteringsplan som avses i 4 § 1 
mom. 5 punkten.

tillämpas bestämmelserna i artikel 19.5 i 
EETS-beslutet.

Registret över EETS-betalningsförmedlare 
ska innehålla resultaten av granskningen av 
den riskhanteringsplan som avses i 4 § 1 
mom. 5 punkten.

22 §

Tillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket övervakar att denna 
lag följs.

Kommunikationsministeriet övervakar de 
anmälda organ som ministeriet har utsett.

Bestämmelser om tillsynen över behand-
lingen av personuppgifter finns i personupp-
giftslagen och lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation.

22 §

Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket
övervakar att denna lag följs.

Kommunikationsministeriet övervakar de 
anmälda organ som ministeriet har utsett.

Bestämmelser om tillsynen över behand-
lingen av personuppgifter finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), dataskydds-
lagen ( / ) och lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation.

23 §

Tillsynsmyndighetens rättigheter

Kommunikationsministeriet och Trafiksä-
kerhetsverket har trots sekretessbestämmel-
serna rätt att få de handlingar som behövs för 
tillsynen över att denna lag följs av EETS-
betalningsförmedlare, vägtullsoperatörer, 
tillverkare av driftskompatibilitetskomponen-
ter eller deras befullmäktigade ombud och av 
anmälda organ.

Trafiksäkerhetsverket har i egenskap av re-
gisteransvarig rätt att årligen kontrollera att
de krav som ställs på EETS-
betalningsförmedlare uppfylls. För att be-
döma kravet på gott anseende enligt 4 § 1 
mom. 6 punkten har Trafiksäkerhetsverket
rätt att få behövliga uppgifter ur straffregist-
ret och ur bötesregistret enligt 46 § i lagen 
om verkställighet av böter (672/2002).

För att utföra sina tillsynsuppgifter har Tra-
fiksäkerhetsverket rätt att få tillträde till loka-
ler och övriga utrymmen som EETS-

23 §

Tillsynsmyndighetens rättigheter

Kommunikationsministeriet och Transport-
och kommunikationsverket har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att få de handlingar 
som behövs för tillsynen över att denna lag 
följs av EETS-betalningsförmedlare, väg-
tullsoperatörer, tillverkare av driftskompati-
bilitetskomponenter eller deras befullmäkti-
gade ombud och av anmälda organ.

Transport- och kommunikationsverket har i 
egenskap av registeransvarig rätt att årligen 
kontrollera att de krav som ställs på EETS-
betalningsförmedlare uppfylls. För att be-
döma kravet på gott anseende enligt 4 § 1 
mom. 6 punkten har Transport- och kommu-
nikationsverket rätt att få behövliga uppgifter 
ur straffregistret och ur bötesregistret enligt 
46 § i lagen om verkställighet av böter 
(672/2002).

För att utföra sina tillsynsuppgifter har 
Transport- och kommunikationsverket rätt att 
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betalningsförmedlare, vägtullsoperatörer och 
tillverkare av driftskompatibilitetskomponen-
ter eller deras befullmäktigade ombud inne-
har, med undantag för utrymmen som an-
vänds för boende av permanent natur.

få tillträde till lokaler och övriga utrymmen 
som EETS-betalningsförmedlare, vägtulls-
operatörer och tillverkare av driftskompatibi-
litetskomponenter eller deras befullmäkti-
gade ombud innehar, med undantag för ut-
rymmen som används för boende av perma-
nent natur.

24 §

Överklagande

Beslut som gäller återkallande av registre-
ring, avhjälpande av brister hos driftskompa-
tibilitetskomponenter och återkallande av ut-
seende får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som bestäms i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Omprövning av ett beslut som ett anmält
organ har meddelat får begäras hos organet 
och omprövning av andra beslut av kommu-
nikationsministeriet och Trafiksäkerhetsver-
ket än sådana som gäller återkallande av regi-
strering, avhjälpande av brister hos drifts-
kompatibilitetskomponenter och återkallande 
av utseende får begäras hos den myndighet 
som har meddelat beslutet på det sätt som be-
stäms i förvaltningslagen. Ändring i ett om-
prövningsbeslut får sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som be-
stäms i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återkallande av registrering, av-
hjälpande av brister hos driftskompatibili-
tetskomponenter och återkallande av utse-
ende får överklagas genom besvär på det sätt 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Andra beslut som förvaltningsdomstolen 
har meddelat får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Beslut som kommunikationsministeriet och 
Trafiksäkerhetsverket har meddelat med stöd 
av denna lag ska iakttas trots överklagande, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat.

Beslut som gäller föreläggande och utdö-
mande av vite samt föreläggande och verk-

24 §

Överklagande

Beslut som gäller återkallande av registre-
ring, avhjälpande av brister hos driftskompa-
tibilitetskomponenter och återkallande av ut-
seende får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som bestäms i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / 
)

Omprövning av ett beslut som ett anmält 
organ har meddelat får begäras hos organet 
och omprövning av andra beslut av kommu-
nikationsministeriet och Transport- och 
kommunikationsverket än sådana som gäller 
återkallande av registrering, avhjälpande av 
brister hos driftskompatibilitetskomponenter 
och återkallande av utseende får begäras hos 
den myndighet som har meddelat beslutet på 
det sätt som bestäms i förvaltningslagen. 
Ändring i ett omprövningsbeslut får sökas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som bestäms i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återkallande av registrering, av-
hjälpande av brister hos driftskompatibili-
tetskomponenter och återkallande av utse-
ende får överklagas genom besvär på det sätt 
som bestäms i lagen om rättegång i förvalt-
ningsärenden.

Andra beslut som förvaltningsdomstolen 
har meddelat får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Beslut som kommunikationsministeriet och 
Transport- och kommunikationsverket har 
meddelat med stöd av denna lag ska iakttas 
trots överklagande, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat.

Beslut som gäller föreläggande och utdö-

RP 61/2018 rd



1728

ställighet av hot om tvångsutgörande eller 
hot om avbrytande får dock överklagas enligt 
bestämmelserna i viteslagen.

mande av vite samt föreläggande och verk-
ställighet av hot om tvångsutgörande eller 
hot om avbrytande får dock överklagas enligt 
bestämmelserna i viteslagen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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75.

Lag

om ändring av lagen om informationssystem för väg- och gatunätet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) 4—7 och 9 §, 

sådana de lyder i lag 1302/2009, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

4 §

Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för 
väg- och gatunätet samt för administreringen, 
upprätthållandet, informationstjänsten och ut-
lämnandet av uppgifter samt för det tekniska 
utvecklandet av systemet svarar Trafikverket.

4 §

Administreringen av informationssystemet

För inrättandet av informationssystemet för 
väg- och gatunätet samt för administreringen, 
upprätthållandet, informationstjänsten och ut-
lämnandet av uppgifter samt för det tekniska 
utvecklandet av systemet svarar Trafikleds-
verket.

5 §

Inrättandet av informationssystemet

Trafikverket levererar för förvaring i in-
formationssystemet för väg- och gatunätet de 
uppgifter om allmänna vägars egenskaper 
som Trafikverket förfogar över. Lantmäteri-
verket levererar, i enlighet med det avtal som 
det slutit med Trafikverket, för lagring i sy-
stemet uppgifter om de i denna lag avsedda 
trafikledernas position och de uppgifter om 
egenskaper som lantmäteriverket förfogar 
över i fråga om lederna. En kommun kan i 
enlighet med det avtal som den slutit med 
Trafikverket för lagring i informationssyste-
met för väg- och gatunätet leverera uppgifter 
om gator och de enskilda vägar som kommu-
nen sköter om.

5 §

Inrättandet av informationssystemet

Trafikledsverket levererar för förvaring i 
informationssystemet för väg- och gatunätet 
de uppgifter om allmänna vägars egenskaper 
som Trafikledsverket förfogar över. Lantmä-
teriverket levererar, i enlighet med det avtal 
som det slutit med Trafikledsverket, för lag-
ring i systemet uppgifter om de i denna lag 
avsedda trafikledernas position och de upp-
gifter om egenskaper som lantmäteriverket 
förfogar över i fråga om lederna. En kommun 
kan i enlighet med det avtal som den slutit 
med Trafikledsverket för lagring i informat-
ionssystemet för väg- och gatunätet leverera 
uppgifter om gator och de enskilda vägar 
som kommunen sköter om.

6 §

Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har le-
vererats till informationssystemet för väg-

6 §

Upprätthållande av informationssystemet

När de basuppgifter som avses i 5 § har le-
vererats till informationssystemet för väg-
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och gatunätet och systemet har tagits i bruk, 
svarar Trafikverket, lantmäteriverket och en 
kommun för att de uppgifter som behövs för 
upprätthållandet av informationssystemet le-
vereras till systemet.

Trafikverket levererar till systemet de änd-
ringsuppgifter som gäller allmänna vägar. 
Lantmäteriverket levererar, i enlighet med 
det avtal som det slutit med Trafikverket, till 
systemet de ändringsuppgifter som avser po-
sitionen för allmänna och enskilda vägar och 
för gator samt de ändringsuppgifter som gäl-
ler enskilda vägars egenskaper. Kommunerna 
meddelar eller levererar, i enlighet med det 
avtal som respektive kommun slutit med Tra-
fikverket, de ändringsuppgifter som gäller ga-
tor och de enskilda vägar som kommunen 
sköter om.

och gatunätet och systemet har tagits i bruk, 
svarar Trafikledsverket, Lantmäteriverket och 
en kommun för att de uppgifter som behövs 
för upprätthållandet av informationssystemet 
levereras till systemet.

Trafikledsverket levererar till systemet de 
ändringsuppgifter som gäller allmänna vägar. 
Lantmäteriverket levererar, i enlighet med 
det avtal som det slutit med Trafikledsverket, 
till systemet de ändringsuppgifter som avser 
positionen för allmänna och enskilda vägar 
och för gator samt de ändringsuppgifter som 
gäller enskilda vägars egenskaper. Kommu-
nerna meddelar eller levererar, i enlighet med 
det avtal som respektive kommun slutit med 
Trafikledsverket, de ändringsuppgifter som 
gäller gator och de enskilda vägar som kom-
munen sköter om.

7 §

Utlämnande av uppgifter ur informationssy-
stemet

Trafikverket kan ur informationssystemet 
lämna ut uppgifter för användning som såd-
ana och för producering av tjänster antingen 
som ett skriftligt utdrag eller via en teknisk 
anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar 
form.

7 §

Utlämnande av uppgifter ur informationssy-
stemet

Trafikledsverket kan ur informationssyste-
met lämna ut uppgifter för användning som 
sådana och för producering av tjänster an-
tingen som ett skriftligt utdrag eller via en 
teknisk anslutning eller i annan maskinellt 
bearbetbar form.

9 §

Ansvaret för uppgifterna

Trafikverket ansvarar inte för skada som 
eventuellt orsakats till följd av brister eller fel 
beträffande innehållet i uppgifter som lant-
mäteriverket eller en kommun har levererat 
till Trafikverket och som detta lämnar ut ur 
informationssystemet för väg- och gatunätet. 
Trafikverket korrigerar dock utan dröjsmål 
och utan ersättning väsentliga fel och brister 
som konstaterats i den utlämnade uppgifts-
mängden.

9 §

Ansvaret för uppgifterna

Trafikledsverket ansvarar inte för skada 
som eventuellt orsakats till följd av brister el-
ler fel beträffande innehållet i uppgifter som 
Lantmäteriverket eller en kommun har leve-
rerat till Trafikledsverket och som detta läm-
nar ut ur informationssystemet för väg- och 
gatunätet. Trafikledsverket korrigerar dock 
utan dröjsmål och utan ersättning väsentliga 
fel och brister som konstaterats i den utläm-
nade uppgiftsmängden.

———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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76.

Lag

om ändring av 74 § i inkomstskattelag

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 74 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 

1165/2000, 1321/2009 och 772/2011, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

74 §

Sjöarbetsinkomst 

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i 
pengar eller pengars värde för arbete som 
ombord på ett fartyg med en bruttodräktig-
het om minst 100 registerton i samband med 
fartygets trafik utförs i anställning hos en 
redare eller någon annan därmed jämställ-
bar, av Skatteförvaltningen bestämd arbets-
givare som sköter fartygets trafik, under 
förutsättning att

1) fartyget används i utrikesfart eller under 
skatteåret huvudsakligen i kustfart,

2) fartyget tillhör Trafikverket eller en re-
dare som handlar för verkets räkning eller 
någon annan redare och används på havsom-
råden i uppdrag som beställts av en myndig-
het,

3) fartyget är underställt Ålands land-
skapsstyrelse och inte är en färja som sköter 
trafik längs allmän väg.

Med kustfart avses inrikes trafik utanför 
skärgårdsområdet på Finska viken, Bott-
niska viken och Östersjön norr om 57:e 
breddgraden, dock inte trafik från Viborgska 
viken till Santio i Virolahti kommun längs 
den inre farleden, inte heller trafik utanför 
Fagerö i Sibbo kommun eller utanför Por-
kala udd eller Hangö udd, om fartyget an-
nars används inom skärgården vid kusten.

Med utrikesfart avses trafik mellan en ort i 

74 §

Sjöarbetsinkomst

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i 
pengar eller pengars värde för arbete som 
ombord på ett fartyg med en bruttodräktig-
het om minst 100 registerton i samband med 
fartygets trafik utförs i anställning hos en 
redare eller någon annan därmed jämställ-
bar, av Skatteförvaltningen bestämd arbets-
givare som sköter fartygets trafik, under 
förutsättning att

1) fartyget används i utrikesfart eller under 
skatteåret huvudsakligen i kustfart,

2) fartyget tillhör Trafikledsverket eller en 
redare som handlar för verkets räkning eller 
någon annan redare och används på havsom-
råden i uppdrag som beställts av en myndig-
het, 

3) fartyget är underställt Ålands land-
skapsstyrelse och inte är en färja som sköter 
trafik längs allmän väg.

Med kustfart avses inrikes trafik utanför 
skärgårdsområdet på Finska viken, Bott-
niska viken och Östersjön norr om 57:e 
breddgraden, dock inte trafik från Viborgska 
viken till Santio i Virolahti kommun längs 
den inre farleden, inte heller trafik utanför 
Fagerö i Sibbo kommun eller utanför Por-
kala udd eller Hangö udd, om fartyget an-
nars används inom skärgården vid kusten.

Med utrikesfart avses trafik mellan en ort i 
Finland och en ort i en främmande stat eller 
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Finland och en ort i en främmande stat eller 
trafik utanför området för kustfart.

Fastställelse som avses i 1 mom. kan sö-
kas av arbetsgivare eller skattskyldiga.

Sjöarbetsinkomst är också
1) annan inkomst enligt lagen om sjöar-

betsavtal (756/2011) eller motsvarande ut-
ländska bestämmelser än sådan som avses i 
1 mom. och som erhållits från en arbetsgi-
vare som avses i 1 mom.,

2) ersättning enligt fångstens storlek för 
arbete ombord på ett fiskefartyg.

Som sjöarbetsinkomst betraktas inte in-
komst av

1) arbete som medan fartyget ligger i 
hamn utförs ombord av en person som inte 
följer med fartyget,

2) arbete som skall anses endast som till-
fälligt kontroll-, service- eller lotsningsar-
bete eller annat därmed jämförbart arbete,

3) arbete på ett fritidsfartyg eller på ett far-
tyg där endast medlemmar av arbetsgivarens 
familj arbetar stadigvarande,

4) arbete på fartyg som tillhör staten och 
som används för försvars- och gränsbevak-
ningsuppgifter.

trafik utanför området för kustfart.
Fastställelse som avses i 1 mom. kan sö-

kas av arbetsgivare eller skattskyldiga.
Sjöarbetsinkomst är också
1) annan inkomst enligt lagen om sjöar-

betsavtal (756/2011) eller motsvarande ut-
ländska bestämmelser än sådan som avses i 
1 mom. och som erhållits från en arbetsgi-
vare som avses i 1 mom.,

2) ersättning enligt fångstens storlek för 
arbete ombord på ett fiskefartyg.

Som sjöarbetsinkomst betraktas inte in-
komst av

1) arbete som medan fartyget ligger i 
hamn utförs ombord av en person som inte 
följer med fartyget,

2) arbete som ska anses endast som tillfäl-
ligt kontroll-, service- eller lotsningsarbete 
eller annat därmed jämförbart arbete,

3) arbete på ett fritidsfartyg eller på ett far-
tyg där endast medlemmar av arbetsgivarens 
familj arbetar stadigvarande,

4) arbete på fartyg som tillhör staten och 
som används för försvars- och gränsbevak-
ningsuppgifter.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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77.

Lag

om ändring av transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 a, 6, 7 a—7 d, 9, 10 a–10 c, 11, 

11 a— 11 d, 12, 13 a–13 e, 14 a, 14 b, 17 a, 20, 23, 23 a, 23 b och 24 §, av dem 3 a, 10 a—10 
c, 13 a, 14 b, 17 a och 23 b § sådana de lyder i lag 956/2013, 6 § sådan den lyder i lagarna 
124/2001 och 956/2013, 7 a och 11 a § sådana de lyder i lagarna 1240/2010 och 956/2013, 7 b 
§ sådan den lyder i lag 1240/2010, 7 c och 7 d § sådana de lyder i lag 1095/2014, 9, 11 b, och 
12 § sådan den lyder i lagarna 215/2005, 1240/2010 och 956/2013, 11 § sådan den lyder i la-
garna 1402/2011 och 956/2013, 11 c, 11 d och 14 a § sådana de lyder i lagarna 215/2005 och 
956/2013, 13 b § sådan den lyder i lagarna 1004/2011 och 956/2013, 13 c och 20 § sådan den 
lyder i lagarna 956/2013 och 1095/2014, 13 d § sådan den lyder i lagarna 124/2001, 
1004/2011, 956/2013 och 1095/2014, 13 e § sådan den lyder i lagarna 1004/2011, 956/2013 
och 915/2014, 23 § sådan den lyder i lagarna 124/2001 och 1240/2010, 23 a § sådan den lyder 
i lagarna 215/2005, 1282/2010 och 956/2013 samt 24 § sådan den lyder i lagarna 124/2001, 
215/2005 och 956/2013, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 a §

Transportklasser för farliga ämnen

Farliga ämnen indelas i nio huvudklasser 
enligt sin farlighet. Närmare föreskrifter om 
transportklasserna för farliga ämnen får 
meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

3 a §

Transportklasser för farliga ämnen

Farliga ämnen indelas i nio huvudklasser 
enligt sin farlighet. Närmare föreskrifter om 
transportklasserna för farliga ämnen får 
meddelas av Transport- och kommunikat-
ionsverket.

6 §

Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
och av bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den utövas av Trafik-
säkerhetsverket, Tullen, polisen, gränsbe-
vakningsväsendet, Säkerhets- och kemikali-
everket, Strålsäkerhetscentralen och arbetar-
skyddsmyndigheterna, var och en inom sitt 
verksamhetsområde. Närmare bestämmelser 
om uppgifterna för nämnda myndigheter i 
anslutning till tillsynen över transport av far-

6 §

Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
och av bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den utövas av Trans-
port- och kommunikationsverket, Tullen, po-
lisen, Gränsbevakningsväsendet, Säkerhets-
och kemikalieverket, Strålsäkerhetscentralen 
och arbetarskyddsmyndigheterna, var och en 
inom sitt verksamhetsområde. Närmare be-
stämmelser om uppgifterna för nämnda
myndigheter i anslutning till tillsynen över 
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liga ämnen, om övriga uppgifter inom re-
spektive verksamhetsområde i anslutning till 
transport eller tillfällig förvaring av farliga 
ämnen samt om inhemska och utländska 
myndigheters samarbete får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Närmare bestäm-
melser om uppgifter som ankommer på 
andra myndigheter inom deras verksamhets-
områden och som avser att garantera säker 
transport av farliga ämnen får också utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Militärmyndigheterna utövar tillsyn över 
transporter av farliga ämnen utförda under 
kontroll av försvarsmakten på väg, i luften, 
till havs och på inre vattenvägar samt över 
transporter av farliga ämnen med försvars-
maktens fordon, fartyg eller luftfartyg. Om 
övrig tillsyn över försvarsmaktens transpor-
ter av farliga ämnen samt om samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheter bestäms vid be-
hov genom förordning av statsrådet.

Tillsynen över transporter av farliga äm-
nen med gränsbevakningsväsendets fartyg 
eller luftfartyg utövas av gränsbevaknings-
väsendet.

Trafiksäkerhetsverket får för högst fem år 
ingå avtal av teknisk natur om att godkänna 
temporära undantag som avses i följande be-
stämmelser som är bindande för Finland: 
kapitel 1.5 i bilaga A till den europeiska 
överenskommelsen om internationell trans-
port av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 
23/1979), kapitel 1.5 i bilagan till reglemen-
tet om internationell järnvägstransport av 
farligt gods (RID) som ingår i bihang C till 
konventionen om internationell järnvägstra-
fik (COTIF) (FördrS 52/2006) och i punkt 
7.9.1 i det regelverk (IMDG-koden) som 
anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 
1974 års internationella konvention om sä-
kerheten för människoliv till sjöss (FördrS 
11/1981). Ett villkor för att avtal ska kunna 
ingås är att det är fråga om en tekniskt avvi-
kande lösning eller ett annat avvikande ar-
rangemang, som bibehåller motsvarande sä-
kerhetsnivå som om föreskrifterna iakttas. 
Godkända avtal får även tillämpas på nat-
ionella transporter av farliga ämnen. En ko-
pia av avtalet ska medföras i transportmed-
let, om så bestäms enligt internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland. Tra-
fiksäkerhetsverket ger information om dessa 

transport av farliga ämnen, om övriga upp-
gifter inom respektive verksamhetsområde i 
anslutning till transport eller tillfällig förva-
ring av farliga ämnen samt om inhemska 
och utländska myndigheters samarbete får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Närmare bestämmelser om uppgifter som 
ankommer på andra myndigheter inom deras 
verksamhetsområden och som avser att ga-
rantera säker transport av farliga ämnen får 
också utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Militärmyndigheterna utövar tillsyn över 
transporter av farliga ämnen utförda under 
kontroll av försvarsmakten på väg, i luften, 
till havs och på inre vattenvägar samt över 
transporter av farliga ämnen med försvars-
maktens fordon, fartyg eller luftfartyg. Om 
övrig tillsyn över försvarsmaktens transpor-
ter av farliga ämnen samt om samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheter bestäms vid be-
hov genom förordning av statsrådet.

Tillsynen över transporter av farliga äm-
nen med Gränsbevakningsväsendets fartyg 
eller luftfartyg utövas av Gränsbevaknings-
väsendet.

Transport- och kommunikationsverket får 
för högst fem år ingå avtal av teknisk natur 
om att godkänna temporära undantag som 
avses i följande bestämmelser som är bin-
dande för Finland: kapitel 1.5 i bilaga A till 
den europeiska överenskommelsen om in-
ternationell transport av farligt gods på väg 
(ADR) (FördrS 23/1979), kapitel 1.5 i bila-
gan till reglementet om internationell järn-
vägstransport av farligt gods (RID) som in-
går i bihang C till konventionen om internat-
ionell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 
52/2006) och i punkt 7.9.1 i det regelverk 
(IMDG-koden) som anges i kapitel VII del 
A regel 1 i bilagan till 1974 års internation-
ella konvention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Ett villkor 
för att avtal ska kunna ingås är att det är 
fråga om en tekniskt avvikande lösning eller 
ett annat avvikande arrangemang, som bibe-
håller motsvarande säkerhetsnivå som om 
föreskrifterna iakttas. Godkända avtal får 
även tillämpas på nationella transporter av 
farliga ämnen. En kopia av avtalet ska med-
föras i transportmedlet, om så bestäms enligt 
internationella förpliktelser som är bindande 
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godkända temporära avtal. 
Behöriga myndigheter enligt Europeiska 

unionens lagstiftning och internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland är 
de myndigheter som enligt denna lag och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
ska utföra motsvarande uppgift.

för Finland. Transport- och kommunikat-
ionsverket ger information om dessa god-
kända temporära avtal. 

Behöriga myndigheter enligt Europeiska 
unionens lagstiftning och internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland är 
de myndigheter som enligt denna lag och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
ska utföra motsvarande uppgift.

7 a §

Krav på fordon som används för transport
av farliga ämnen

Fordon som används för transport av far-
liga ämnen ska till sin konstruktion, sina 
tekniska egenskaper och sin utrustning vara 
lämpliga särskilt för transport av farliga äm-
nen.

Trafiksäkerhetsverket får typgodkänna 
fordon som är avsedda för transport av far-
liga ämnen. Därutöver ska tankfordon som 
är avsedda för transport av farliga ämnen 
och fordon som är avsedda för transport av 
explosiva varor godkännas för transport av 
farliga ämnen (TFÄ-godkännande) och där-
efter besiktas årligen (TFÄ-besiktning), om 
farliga ämnen transporteras på fordonet i så-
dana mängder som inte är ringa.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om särskilda konstruktioner, 
tekniska egenskaper och utrustning hos for-
don som lämpar sig för transport av farliga 
ämnen samt om sådana tankfordonstranspor-
ter av farliga ämnen och transporter av ex-
plosiva varor för vilka det inte krävs TFÄ-
godkännande och TFÄ-besiktning av fordo-
net.

7 a §

Krav på fordon som används för transport 
av farliga ämnen

Fordon som används för transport av far-
liga ämnen ska till sin konstruktion, sina 
tekniska egenskaper och sin utrustning vara 
lämpliga särskilt för transport av farliga äm-
nen.

Transport- och kommunikationsverket får 
typgodkänna fordon som är avsedda för 
transport av farliga ämnen. Därutöver ska 
tankfordon som är avsedda för transport av 
farliga ämnen och fordon som är avsedda 
för transport av explosiva varor godkännas 
för transport av farliga ämnen (TFÄ-
godkännande) och därefter besiktas årligen 
(TFÄ-besiktning), om farliga ämnen trans-
porteras på fordonet i sådana mängder som 
inte är ringa.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om särskilda 
konstruktioner, tekniska egenskaper och ut-
rustning hos fordon som lämpar sig för 
transport av farliga ämnen samt om sådana 
tankfordonstransporter av farliga ämnen och 
transporter av explosiva varor för vilka det 
inte krävs TFÄ-godkännande och TFÄ-
besiktning av fordonet.

7 b §

Beviljare av TFÄ-godkännanden och utfö-
rare av TFÄ-besiktningar

Trafiksäkerhetsverket kan bemyndiga ett 
besiktningsställe att bevilja TFÄ-
godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar 
av fordon. Trafiksäkerhetsverket kan också 
bemyndiga beviljare av enskilt godkännande 

7 b §

Beviljare av TFÄ-godkännanden och utfö-
rare av TFÄ-besiktningar

Transport- och kommunikationsverket kan 
bemyndiga ett besiktningsställe att bevilja 
TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar av fordon. Transport- och 
kommunikationsverket kan också bemyndiga 
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av fordon att bevilja TFÄ-godkännanden. 
Ett besiktningsställes rätt att bevilja TFÄ-
godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar 
upphör samtidigt som dess rätt att utföra be-
siktningar upphör. Rätten för en beviljare av 
enskilt godkännande att bevilja TFÄ-
godkännanden upphör samtidigt som rätten 
att bevilja enskilt godkännande upphör.

Trafiksäkerhetsverket övervakar hur de 
som beviljar TFÄ-godkännanden och utför 
TFÄ-besiktningar och som avses i 1 mom. 
utför dessa uppgifter. Verket kan ge den 
som beviljar TFÄ-godkännanden eller som 
utför TFÄ-besiktningar en anmärkning eller 
en skriftlig varning, om dessa uppgifter inte 
utförs på behörigt sätt. Om TFÄ-
godkännanden eller TFÄ-besiktningar trots 
en skriftlig varning inte beviljas eller utförs 
på behörigt sätt, kan Trafiksäkerhetsverket
för viss tid eller helt och hållet återkalla rät-
ten att bevilja TFÄ-godkännanden och ut-
föra TFÄ-besiktningar.

TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar 
av försvarsmaktens fordon, när fordonen är 
nödvändiga för landets försvar, beviljas re-
spektive utförs av en bilinspektör vid för-
svarsmakten. De tillsynsuppgifter som avses 
i 2 mom. sköts vid försvarsmakten av hu-
vudstaben.

beviljare av enskilt godkännande av fordon 
att bevilja TFÄ-godkännanden. Ett besikt-
ningsställes rätt att bevilja TFÄ-
godkännanden och utföra TFÄ-besiktningar 
upphör samtidigt som dess rätt att utföra be-
siktningar upphör. Rätten för en beviljare av 
enskilt godkännande att bevilja TFÄ-
godkännanden upphör samtidigt som rätten 
att bevilja enskilt godkännande upphör.

Transport- och kommunikationsverket
övervakar hur de som beviljar TFÄ-
godkännanden och utför TFÄ-besiktningar 
och som avses i 1 mom. utför dessa uppgif-
ter. Verket kan ge den som beviljar TFÄ-
godkännanden eller som utför TFÄ-
besiktningar en anmärkning eller en skriftlig 
varning, om dessa uppgifter inte utförs på 
behörigt sätt. Om TFÄ-godkännanden eller 
TFÄ-besiktningar trots en skriftlig varning 
inte beviljas eller utförs på behörigt sätt, kan 
Transport- och kommunikationsverket för 
viss tid eller helt och hållet återkalla rätten 
att bevilja TFÄ-godkännanden och utföra 
TFÄ-besiktningar.

TFÄ-godkännanden och TFÄ-besiktningar 
av försvarsmaktens fordon, när fordonen är 
nödvändiga för landets försvar, beviljas re-
spektive utförs av en bilinspektör vid för-
svarsmakten. De tillsynsuppgifter som avses 
i 2 mom. sköts vid försvarsmakten av hu-
vudstaben.

7 c §

Behörighetsvillkor för personer som beviljar 
TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-

besiktningar

Utöver vad som separat föreskrivs om be-
hörigheten för besiktare och utförare av en-
skilt godkännande, ska personer som bevil-
jar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar ha vidareutbildning i form av 
sådan specialutbildning som behövs för att 
bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar.

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas närmare bestämmelser om den speci-
alutbildning som krävs av personer som be-
viljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar samt bestämmelser om inträ-
deskraven till specialutbildningen, om de 

7 c §

Behörighetsvillkor för personer som beviljar 
TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-

besiktningar

Utöver vad som separat föreskrivs om be-
hörigheten för besiktare och utförare av en-
skilt godkännande, ska personer som bevil-
jar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar ha vidareutbildning i form av 
sådan specialutbildning som behövs för att 
bevilja TFÄ-godkännanden och utföra TFÄ-
besiktningar.

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas närmare bestämmelser om den speci-
alutbildning som krävs av personer som be-
viljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar samt bestämmelser om inträ-
deskraven till specialutbildningen, om de 
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prov som ansluter sig till specialutbildning-
en och om det betyg som ges över proven. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare
föreskrifter om grunderna för bedömning 
och godkännande av proven och de tekniska 
detaljerna som ansluter sig till den special-
utbildning som krävs av personer som bevil-
jar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-
besiktningar. Närmare bestämmelser om den 
specialutbildning som krävs av fordonsin-
spektörer som beviljar TFÄ-godkännanden 
och utför TFÄ-besiktningar vid försvars-
makten samt om inträdeskraven till utbild-
ningen får utfärdas genom förordning av 
försvarsministeriet.

prov som ansluter sig till specialutbildning-
en och om det betyg som ges över proven. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om grunderna 
för bedömning och godkännande av proven 
och de tekniska detaljerna som ansluter sig 
till den specialutbildning som krävs av per-
soner som beviljar TFÄ-godkännanden och 
utför TFÄ-besiktningar. Närmare bestäm-
melser om den specialutbildning som krävs 
av fordonsinspektörer som beviljar TFÄ-
godkännanden och utför TFÄ-besiktningar 
vid försvarsmakten samt om inträdeskraven 
till utbildningen får utfärdas genom förord-
ning av försvarsministeriet.

7 d §

Tillstånd att ge vidareutbildning för perso-
ner som beviljar TFÄ-godkännanden och ut-

för TFÄ-besiktningar

Den som ger personer som beviljar TFÄ-
godkännanden och utför TFÄ-besiktningar 
vidareutbildning ska ha av Trafiksäkerhets-
verket beviljat tillstånd att ge vidareutbild-
ning. Trafiksäkerhetsverket beviljar också 
tillstånd att ordna enskild fortbildning. På 
den som ordnar en sådan fortbildning till-
lämpas det som i denna lag och med stöd av 
den föreskrivs om den som söker utbild-
ningstillstånd och om beviljande av utbild-
ningstillstånd.

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov ge 
specialutbildning.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på den specialutbildning som ges av för-
svarsmakten och som krävs av försvarsmak-
tens fordonsinspektörer.

Vidareutbildningstillstånd beviljas en sö-
kande, om sökanden uppfyller de förutsätt-
ningar för beviljande av vidareutbildnings-
tillstånd som föreskrivs i 30 § i lagen om 
fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 
och om sökanden förfogar över tillräcklig 
och yrkesskicklig undervisningspersonal 
som är förtrogen med godkännandeverk-
samhet samt TFÄ-godkännanden och TFÄ-
besiktningar.

Till ansökan om vidareutbildningstillstånd 
ska fogas de uppgifter och de redogörelser 
och utredningar som anges i 31 § i lagen om 

7 d §

Tillstånd att ge vidareutbildning för perso-
ner som beviljar TFÄ-godkännanden och ut-

för TFÄ-besiktningar

Den som ger personer som beviljar TFÄ-
godkännanden och utför TFÄ-besiktningar 
vidareutbildning ska ha av Transport- och 
kommunikationsverket beviljat tillstånd att 
ge vidareutbildning. Transport- och kom-
munikationsverket beviljar också tillstånd att 
ordna enskild fortbildning. På den som ord-
nar en sådan fortbildning tillämpas det som i 
denna lag och med stöd av den föreskrivs 
om den som söker utbildningstillstånd och 
om beviljande av utbildningstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan 
vid behov ge specialutbildning.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på den specialutbildning som ges av för-
svarsmakten och som krävs av försvarsmak-
tens fordonsinspektörer.

Vidareutbildningstillstånd beviljas en sö-
kande, om sökanden uppfyller de förutsätt-
ningar för beviljande av vidareutbildnings-
tillstånd som föreskrivs i 30 § i lagen om 
fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 
och om sökanden förfogar över tillräcklig 
och yrkesskicklig undervisningspersonal 
som är förtrogen med godkännandeverk-
samhet samt TFÄ-godkännanden och TFÄ-
besiktningar.

Till ansökan om vidareutbildningstillstånd 
ska fogas de uppgifter och de redogörelser 
och utredningar som anges i 31 § i lagen om 
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fordonsbesiktningsverksamhet samt uppgift 
om vad den person som svarar för utbild-
ningsverksamheten har för utbildning och 
erfarenhet i anslutning till godkännande-
verksamheten. På ansökan om vidareutbild-
ningstillstånd tillämpas i övrigt vad som fö-
reskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverk-
samhet.

Trafiksäkerhetsverket ska bevilja vidare-
utbildningstillstånd till sökande som upp-
fyller kraven i 4 mom. och som lämnar de 
redogörelser och utredningar som avses i 5 
mom.

På återkallande av vidareutbildningstill-
stånd, på prov i anslutning till vidareutbild-
ningen och bevarande av handlingar som 
gäller dem, på den opartiskhet som ska iakt-
tas vid tillhandahållande av vidareutbild-
ning, på avvikelser från förvaltningslagens 
(434/2003) bestämmelser om jäv i vidareut-
bildningen och på tillsynen över innehavare 
av vidareutbildningstillstånd tillämpas vad 
som föreskrivs i lagen om fordonsbesikt-
ningsverksamhet.

fordonsbesiktningsverksamhet samt uppgift 
om vad den person som svarar för utbild-
ningsverksamheten har för utbildning och 
erfarenhet i anslutning till godkännande-
verksamheten. På ansökan om vidareutbild-
ningstillstånd tillämpas i övrigt vad som fö-
reskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverk-
samhet.

Transport- och kommunikationsverket ska 
bevilja vidareutbildningstillstånd till sö-
kande som uppfyller kraven i 4 mom. och 
som lämnar de redogörelser och utredningar 
som avses i 5 mom.

På återkallande av vidareutbildningstill-
stånd, på prov i anslutning till vidareutbild-
ningen och bevarande av handlingar som 
gäller dem, på den opartiskhet som ska iakt-
tas vid tillhandahållande av vidareutbild-
ning, på avvikelser från förvaltningslagens 
(434/2003) bestämmelser om jäv i vidareut-
bildningen och på tillsynen över innehavare 
av vidareutbildningstillstånd tillämpas vad 
som föreskrivs i lagen om fordonsbesikt-
ningsverksamhet.

9 §

Transportörens skyldigheter

Transportören ska se till att det fordon, det 
fartyg, det luftfartyg eller den vagn som an-
vänds vid transport av farliga ämnen kan 
användas för detta ändamål och att fordonet 
vid vägtransport är bemannat på behörigt 
sätt. Transportören ska före transporten för-
säkra sig om att det inte är fråga om trans-
port av sådana farliga ämnen som det är för-
bjudet att transportera.

Av den som utför lufttransporter krävs till-
stånd till lufttransport av farliga ämnen, om 
det i Europeiska unionens lagstiftning, i ett 
internationellt avtal som är bindande för 
Finland eller i en internationell standard el-
ler rekommendation förutsätts tillstånd eller 
om tillstånd i övrigt är motiverat för att 
transportsäkerheten ska säkerställas. En för-
utsättning för beviljande av tillstånd är att 
den sökande med hjälp av sin utbildning, 
givna anvisningar och tillgängliga metoder 
kan garantera säkerheten vid hanteringen av 
farliga ämnen i alla skeden av lufttranspor-
ten. Tillstånd beviljas av Trafiksäkerhets-

9 §

Transportörens skyldigheter

Transportören ska se till att det fordon, det 
fartyg, det luftfartyg eller den vagn som an-
vänds vid transport av farliga ämnen kan 
användas för detta ändamål och att fordonet 
vid vägtransport är bemannat på behörigt 
sätt. Transportören ska före transporten för-
säkra sig om att det inte är fråga om trans-
port av sådana farliga ämnen som det är för-
bjudet att transportera.

Av den som utför lufttransporter krävs till-
stånd till lufttransport av farliga ämnen, om 
det i Europeiska unionens lagstiftning, i ett 
internationellt avtal som är bindande för 
Finland eller i en internationell standard el-
ler rekommendation förutsätts tillstånd eller 
om tillstånd i övrigt är motiverat för att 
transportsäkerheten ska säkerställas. En för-
utsättning för beviljande av tillstånd är att 
den sökande med hjälp av sin utbildning, 
givna anvisningar och tillgängliga metoder 
kan garantera säkerheten vid hanteringen av 
farliga ämnen i alla skeden av lufttranspor-
ten. Tillstånd beviljas av Transport- och 
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verket för viss tid. Närmare bestämmelser 
om detaljer i fråga om kravet på tillstånd 
och om fall där tillstånd inte krävs får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Trafik-
säkerhetsverket får meddela närmare före-
skrifter om de tekniska detaljerna för ansö-
kan om och beviljande av tillstånd.

Om en innehavare av lufttransporttillstånd 
som avses i 2 mom. inte längre uppfyller 
kraven för beviljande av tillstånd eller om 
lufttransporterna av farliga ämnen inte har 
skötts på behörigt sätt, kan tillståndsmyn-
digheten ge tillståndshavaren en skriftlig 
varning. Om missförhållandena inte av-
hjälps trots varningen, kan tillståndsmyn-
digheten återkalla tillståndet för en viss tid 
eller helt och hållet. Tillståndet kan dock i 
brådskande fall återkallas för en viss tid utan 
särskild skriftlig varning, om tillståndsmyn-
digheten har grundad anledning att befara att 
tillståndshavaren inte tryggt kan utföra luft-
transporter. Tillståndet kan återkallas helt 
och hållet endast om villkoren för beviljande 
av tillstånd till väsentliga delar inte uppfylls 
eller om det har framkommit väsentliga bris-
ter eller försummelser vid transporten av 
farliga ämnen.

kommunikationsverket för viss tid. Närmare 
bestämmelser om detaljer i fråga om kravet 
på tillstånd och om fall där tillstånd inte 
krävs får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
de tekniska detaljerna för ansökan om och 
beviljande av tillstånd.

Om en innehavare av lufttransporttillstånd 
som avses i 2 mom. inte längre uppfyller 
kraven för beviljande av tillstånd eller om 
lufttransporterna av farliga ämnen inte har 
skötts på behörigt sätt, kan tillståndsmyn-
digheten ge tillståndshavaren en skriftlig 
varning. Om missförhållandena inte av-
hjälps trots varningen, kan tillståndsmyn-
digheten återkalla tillståndet för en viss tid 
eller helt och hållet. Tillståndet kan dock i 
brådskande fall återkallas för en viss tid utan 
särskild skriftlig varning, om tillståndsmyn-
digheten har grundad anledning att befara att 
tillståndshavaren inte tryggt kan utföra luft-
transporter. Tillståndet kan återkallas helt 
och hållet endast om villkoren för beviljande 
av tillstånd till väsentliga delar inte uppfylls 
eller om det har framkommit väsentliga bris-
ter eller försummelser vid transporten av 
farliga ämnen.

10 a §

Transport som resgods

Transport av farliga ämnen som resgods är 
förbjuden eller kan begränsas, om transpor-
ten på grund av att ämnet har en sådan egen-
skap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten 
medför sådan fara för människor, miljön el-
ler egendom som inte kan avvärjas genom 
förpackning eller andra specialåtgärder.

Vid transport av ett farligt ämne som res-
gods ska de faror som det transporterade 
ämnet eventuellt medför beaktas samt sär-
skild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas 
vid transporten och övrig hantering av äm-
net. Farliga ämnen som transporteras som 
resgods ska vara ändamålsenligt förpackade 
och vid transporten ska bestämmelserna och 
föreskrifterna om transport även i övrigt 
iakttas.

Närmare bestämmelser om begränsning av 
eller förbud mot transport av farliga ämnen 

10 a §

Transport som resgods

Transport av farliga ämnen som resgods är 
förbjuden eller kan begränsas, om transpor-
ten på grund av att ämnet har en sådan egen-
skap som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten 
medför sådan fara för människor, miljön el-
ler egendom som inte kan avvärjas genom 
förpackning eller andra specialåtgärder.

Vid transport av ett farligt ämne som res-
gods ska de faror som det transporterade 
ämnet eventuellt medför beaktas samt sär-
skild omsorgsfullhet och försiktighet iakttas 
vid transporten och övrig hantering av äm-
net. Farliga ämnen som transporteras som 
resgods ska vara ändamålsenligt förpackade 
och vid transporten ska bestämmelserna och 
föreskrifterna om transport även i övrigt 
iakttas.

Närmare bestämmelser om begränsning av 
eller förbud mot transport av farliga ämnen 
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som resgods får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade fö-
reskrifter om begränsning av eller förbud 
mot passagerares och besättningsmedlem-
mars transport av farliga ämnen som resgods 
samt om förpackningen av ämnena och om 
andra tekniska detaljer. Föreskrifterna ska 
grunda sig på Europeiska unionens lagstift-
ning, ett internationellt avtal som är bin-
dande för Finland eller en internationell 
standard.

som resgods får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare ämnesspecifika eller i öv-
rigt detaljerade föreskrifter om begränsning 
av eller förbud mot passagerares och besätt-
ningsmedlemmars transport av farliga äm-
nen som resgods samt om förpackningen av 
ämnena och om andra tekniska detaljer. Fö-
reskrifterna ska grunda sig på Europeiska 
unionens lagstiftning, ett internationellt av-
tal som är bindande för Finland eller en in-
ternationell standard.

10 b §

Transport som flygpostförsändelse

Postföretag enligt postlagen (415/2011) 
och enligt Världspostkonventionen (FördrS 
69/2011) utsedda operatörer samt operatörer 
som har registrerat en filial i Finland på det 
sätt som Världspostföreningen föreskriver 
ska skaffa ett godkännande för hantering av 
flygpostförsändelser som innehåller farliga 
ämnen, om ett sådant godkännande förut-
sätts i Europeiska unionens lagstiftning, ett 
internationellt avtal som är bindande för 
Finland eller en internationell standard. En 
förutsättning för beviljande av godkännande 
är att den sökande med hjälp av sin utbild-
ning, givna anvisningar och tillgängliga me-
toder kan garantera säkerheten vid motta-
gandet och hanteringen av försändelserna i 
alla skeden av postverksamheten. Beslut om 
godkännande fattas av Trafiksäkerhetsver-
ket. Närmare bestämmelser om detaljerna 
för kravet på godkännande får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Trafiksäker-
hetsverket får meddela närmare föreskrifter 
om de tekniska detaljerna för ansökan om 
och beviljande av godkännande.

Trafiksäkerhetsverket övervakar de i 1 
mom. avsedda företagens och operatörernas 
verksamhet med avseende på det godkän-
nande som verket har beviljat. Om inneha-
varen av ett godkännande inte längre upp-
fyller förutsättningarna för beviljande av 
godkännande eller om flygpostförsändelser 
som innehåller farliga ämnen inte har hante-
rats på tillbörligt sätt kan verket ge inneha-
varen av godkännandet en skriftlig anmärk-

10 b §

Transport som flygpostförsändelse

Postföretag enligt postlagen (415/2011) 
och enligt Världspostkonventionen (FördrS 
69/2011) utsedda operatörer samt operatörer 
som har registrerat en filial i Finland på det 
sätt som Världspostföreningen föreskriver 
ska skaffa ett godkännande för hantering av 
flygpostförsändelser som innehåller farliga 
ämnen, om ett sådant godkännande förut-
sätts i Europeiska unionens lagstiftning, ett 
internationellt avtal som är bindande för 
Finland eller en internationell standard. En 
förutsättning för beviljande av godkännande 
är att den sökande med hjälp av sin utbild-
ning, givna anvisningar och tillgängliga me-
toder kan garantera säkerheten vid motta-
gandet och hanteringen av försändelserna i 
alla skeden av postverksamheten. Beslut om 
godkännande fattas av Transport- och kom-
munikationsverket. Närmare bestämmelser 
om detaljerna för kravet på godkännande får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
niska detaljerna för ansökan om och bevil-
jande av godkännande.

Transport- och kommunikationsverket
övervakar de i 1 mom. avsedda företagens 
och operatörernas verksamhet med avseende 
på det godkännande som verket har beviljat. 
Om innehavaren av ett godkännande inte 
längre uppfyller förutsättningarna för bevil-
jande av godkännande eller om flygpostför-
sändelser som innehåller farliga ämnen inte 
har hanterats på tillbörligt sätt kan verket ge 
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ning eller varning. Om missförhållandena 
inte avhjälps trots anmärkningen eller var-
ningen, får verket återkalla godkännandet 
för en viss tid eller helt och hållet. Godkän-
nandet kan dock i brådskande fall återkallas 
för en viss tid utan särskild skriftlig varning, 
om myndigheten har grundad anledning att 
misstänka att innehavaren av godkännandet 
inte tryggt kan hantera flygpostförsändelser 
som innehåller farliga ämnen. Godkännan-
det kan återkallas helt och hållet endast om 
förutsättningarna för att bevilja godkän-
nande inte till väsentliga delar uppfylls eller 
om det har uppdagats väsentliga brister eller 
försummelser vid hanteringen av flygpost-
försändelser som innehåller farliga ämnen.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade fö-
reskrifter om begränsning av eller förbud 
mot flygpostförsändelser som innehåller far-
liga ämnen. Föreskrifterna ska grunda sig på 
Europeiska unionens lagstiftning, ett inter-
nationellt avtal som är bindande för Finland 
eller en internationell standard.

innehavaren av godkännandet en skriftlig 
anmärkning eller varning. Om missförhål-
landena inte avhjälps trots anmärkningen el-
ler varningen, får verket återkalla godkän-
nandet för en viss tid eller helt och hållet. 
Godkännandet kan dock i brådskande fall 
återkallas för en viss tid utan särskild skrift-
lig varning, om myndigheten har grundad 
anledning att misstänka att innehavaren av 
godkännandet inte tryggt kan hantera flyg-
postförsändelser som innehåller farliga äm-
nen. Godkännandet kan återkallas helt och 
hållet endast om förutsättningarna för att 
bevilja godkännande inte till väsentliga de-
lar uppfylls eller om det har uppdagats vä-
sentliga brister eller försummelser vid han-
teringen av flygpostförsändelser som inne-
håller farliga ämnen.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare ämnesspecifika eller i öv-
rigt detaljerade föreskrifter om begränsning 
av eller förbud mot flygpostförsändelser 
som innehåller farliga ämnen. Föreskrifterna 
ska grunda sig på Europeiska unionens lag-
stiftning, ett internationellt avtal som är bin-
dande för Finland eller en internationell 
standard.

10 c §

Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Den som bedriver transport av farliga äm-
nen på väg eller järnväg samt i anslutning 
till dessa transporter utför förpackning eller 
lastning eller idkar annan verksamhet i an-
slutning till säkerheten vid transport av far-
liga ämnen ska utse en säkerhetsrådgivare 
för att följa och styra denna verksamhet 
samt utreda med vilka metoder uppdrag i 
anslutning till transport av farliga ämnen 
kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg 
över ett prov som mottagits av Trafiksäker-
hetsverket och som visar att personen i fråga 
besitter tillräcklig sakkunskap om transport 
av farliga ämnen och de uppgifter som före-
skrivits för rådgivaren.

Närmare bestämmelser om skyldigheten 
att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkun-
skap, de prov som förutsätts för erhållande 
av intyg och om intyget samt om säkerhets-

10 c §

Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Den som bedriver transport av farliga äm-
nen på väg eller järnväg samt i anslutning 
till dessa transporter utför förpackning eller 
lastning eller idkar annan verksamhet i an-
slutning till säkerheten vid transport av far-
liga ämnen ska utse en säkerhetsrådgivare 
för att följa och styra denna verksamhet 
samt utreda med vilka metoder uppdrag i 
anslutning till transport av farliga ämnen 
kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg 
över ett prov som mottagits av Transport-
och kommunikationsverket och som visar att 
personen i fråga besitter tillräcklig sakkun-
skap om transport av farliga ämnen och de
uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

Närmare bestämmelser om skyldigheten 
att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkun-
skap, de prov som förutsätts för erhållande 
av intyg och om intyget samt om säkerhets-
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rådgivarens övriga kompetens och uppgifter
samt om övriga omständigheter i anslutning 
därtill utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

rådgivarens övriga kompetens och uppgifter 
samt om övriga omständigheter i anslutning 
därtill utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

11 §

Personalens allmänna behörighet

Alla som utför uppgifter i anslutning till 
transport eller tillfällig förvaring av farliga 
ämnen, såsom förpackning, sändning, 
skeppning, lastning, transportering eller 
lossning, ska för att garantera en säker 
transport ha den utbildning eller behörighet 
av annat slag som behövs för uppgiften och 
genomgå kompletterande utbildning tillräck-
ligt ofta, om inte uppgiften utförs under di-
rekt överinseende av en utbildad person.

Närmare bestämmelser om den utbildning 
och behörighet av annat slag som behövs 
samt om dess uppläggning och innehåll får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om det praktiska genomförandet 
av den utbildning och behörighet av annat 
slag som behövs för väg- och järnvägstrans-
porter, för fartygstransporter och för trans-
porter och tillfällig förvaring av farliga äm-
nen på hamnområden samt om andra tek-
niska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i an-
slutning till transport eller tillfällig förvaring 
av farliga ämnen ska försäkra sig om att ar-
betstagarna har utbildning eller behörighet 
av annat slag enligt 1 mom. Arbetsgivaren 
ska ha uppgifter om denna utbildning och 
behörighet av annat slag. Uppgifterna om 
utbildning och behörighet av annat slag ska 
på begäran uppvisas för den myndighet som 
övervakar transporterna för att det ska kunna 
säkerställas att utbildningen eller behörig-
heten av annat slag är tillräcklig med beak-
tande av de uppgifter som personen utför.

I fråga om sådan väg-, järnvägs-, sjö- eller 
lufttransport av farliga ämnen som omfattas 
av tillämpningsområdet för denna lag ska 
arbetsgivaren bevara de uppgifter om ut-
bildningen som avses i 3 mom. i tre år efter 
den senast genomgångna godkända utbild-

11 § 

Personalens allmänna behörighet

Alla som utför uppgifter i anslutning till 
transport eller tillfällig förvaring av farliga 
ämnen, såsom förpackning, sändning, 
skeppning, lastning, transportering eller 
lossning, ska för att garantera en säker 
transport ha den utbildning eller behörighet 
av annat slag som behövs för uppgiften och 
genomgå kompletterande utbildning tillräck-
ligt ofta, om inte uppgiften utförs under di-
rekt överinseende av en utbildad person.

Närmare bestämmelser om den utbildning 
och behörighet av annat slag som behövs 
samt om dess uppläggning och innehåll får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om det prak-
tiska genomförandet av den utbildning och 
behörighet av annat slag som behövs för 
väg- och järnvägstransporter, för fartygs-
transporter och för transporter och tillfällig 
förvaring av farliga ämnen på hamnområden 
samt om andra tekniska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i an-
slutning till transport eller tillfällig förvaring 
av farliga ämnen ska försäkra sig om att ar-
betstagarna har utbildning eller behörighet 
av annat slag enligt 1 mom. Arbetsgivaren 
ska ha uppgifter om denna utbildning och 
behörighet av annat slag. Uppgifterna om 
utbildning och behörighet av annat slag ska 
på begäran uppvisas för den myndighet som 
övervakar transporterna för att det ska kunna 
säkerställas att utbildningen eller behörig-
heten av annat slag är tillräcklig med beak-
tande av de uppgifter som personen utför.

I fråga om sådan väg-, järnvägs-, sjö- eller 
lufttransport av farliga ämnen som omfattas 
av tillämpningsområdet för denna lag ska 
arbetsgivaren bevara de uppgifter om ut-
bildningen som avses i 3 mom. i tre år efter 
den senast genomgångna godkända utbild-
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ningen. ningen.

11 a §

Särskilda bestämmelser om personalens be-
hörighet i uppgifter som hänför sig till luft-

transporter

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. 
och som ges den som utför lufttransporter 
ska vara godkänd av Trafiksäkerhetsverket. 
Godkännandet utfärdas för viss tid.

Det ska finnas ett detaljerat utbildnings-
program för den utbildning som avses i 1 
mom. Undervisningspersonalen ska ha goda 
kunskaper om lufttransporter av farliga äm-
nen och tillräcklig undervisningsförmåga. 
Trafiksäkerhetsverket övervakar utbildning-
en. Verket kan ge utbildaren en skriftlig var-
ning, om utbildningen inte sköts på behörigt 
sätt. Det kan också förbjuda att utbildning 
ges, om de missförhållanden som anges i 
den skriftliga varningen inte avhjälps inom 
skälig tid.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande av utbildning, anmälan om 
ändringar i utbildningen och utbildarens yr-
kesskicklighet får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om det prak-
tiska genomförandet av utbildningen och om 
andra tekniska detaljer som gäller utbild-
ningen och utbildarens yrkesskicklighet. Fö-
reskrifterna ska grunda sig på de tekniska 
bestämmelser om lufttransport av farliga 
ämnen som Internationella luftfartsorgani-
sationen publicerar som standarder med stöd 
av konventionen angående internationell ci-
vil luftfart (FördrS 11/1949).

11 a § 

Särskilda bestämmelser om personalens be-
hörighet i uppgifter som hänför sig till luft-

transporter

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom.
och som ges den som utför lufttransporter 
ska vara godkänd av Transport- och kom-
munikationsverket. Godkännandet utfärdas 
för viss tid.

Det ska finnas ett detaljerat utbildnings-
program för den utbildning som avses i 1 
mom. Undervisningspersonalen ska ha goda 
kunskaper om lufttransporter av farliga äm-
nen och tillräcklig undervisningsförmåga. 
Transport- och kommunikationsverket över-
vakar utbildningen. Verket kan ge utbildaren 
en skriftlig varning, om utbildningen inte 
sköts på behörigt sätt. Det kan också för-
bjuda att utbildning ges, om de missförhål-
landen som anges i den skriftliga varningen 
inte avhjälps inom skälig tid.

Närmare bestämmelser om ansökan om 
godkännande av utbildning, anmälan om 
ändringar i utbildningen och utbildarens yr-
kesskicklighet får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrif-
ter om det praktiska genomförandet av ut-
bildningen och om andra tekniska detaljer 
som gäller utbildningen och utbildarens yr-
kesskicklighet. Föreskrifterna ska grunda sig 
på de tekniska bestämmelser om lufttrans-
port av farliga ämnen som Internationella 
luftfartsorganisationen publicerar som stan-
darder med stöd av konventionen angående 
internationell civil luftfart (FördrS 11/1949).

11 b §

Körtillstånd för vägtransport

Om vägtransport av farliga ämnen med 
beaktande av ämnets art, mängd och trans-
portmedel förutsätter särskild sakkunskap, 
ska fordonsföraren utöver den körrätt som 
avses i 5 kap. i vägtrafiklagen ha ett körtill-
stånd som berättigar till transport av farliga 
ämnen. En förutsättning för att körtillstånd 

11 b §

Körtillstånd för vägtransport

Om vägtransport av farliga ämnen med 
beaktande av ämnets art, mängd och trans-
portmedel förutsätter särskild sakkunskap, 
ska fordonsföraren utöver den körrätt som 
avses i 5 kap. i vägtrafiklagen ha ett körtill-
stånd som berättigar till transport av farliga 
ämnen. En förutsättning för att körtillstånd 
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ska beviljas är att sökanden har deltagit i ut-
bildning som behövs för körtillståndet och 
har godkänts i det prov som behövs för kör-
tillstånd. Körtillstånd beviljas för viss tid. 
När körtillståndet beviljas ska personen ha 
körrätt för bil och han eller hon får inte ha 
körförbud. Körtillståndet ska medföras un-
der körningen och på uppmaning visas upp 
för en polisman eller någon annan myndig-
het som övervakar trafiken.

Den utbildning som behövs för körtill-
stånd får ges endast av en av Trafiksäker-
hetsverket godkänd sammanslutning som 
har en sakkunnig föreståndare som ansvarar 
för utbildningen, ett detaljerat utbildnings-
program, yrkeskunnig undervisningsperso-
nal som är tillräcklig med beaktande av 
verksamhetens omfattning, ändamålsenliga 
lokaler samt det material och den utrustning 
som behövs för undervisningen. Utbild-
ningstillståndet ges för viss tid. Trafiksäker-
hetsverket kan ge innehavaren av utbild-
ningstillstånd en anmärkning eller skriftlig 
varning, om tillståndshavaren inte uppfyller 
villkoren för beviljande av utbildningstill-
stånd eller utbildningen inte sköts på behö-
rigt sätt. Verket kan också återkalla utbild-
ningstillståndet, om de missförhållanden 
som anges i anmärkningen eller den skrift-
liga varningen inte avhjälps inom skälig tid. 
Utbildningstillståndet kan återkallas helt 
endast om missförhållandena är betydande.

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmelser utfärdas om undantag från kra-
vet på körtillstånd i polis- och räddnings-
uppgifter samt andra uppgifter i anslutning 
till transport och tillfällig förvaring. Genom 
förordning av försvarsministeriet föreskrivs 
om det körtillstånd som krävs vid sådan 
transport av farliga ämnen som utförs under 
försvarsmaktens tillsyn.

Närmare bestämmelser om kravet på kör-
tillstånd, förutsättningarna för beviljande av 
körtillstånd, giltighetstid för körtillstånd, 
förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov 
och körtillståndets mall samt om körtill-
ståndsutbildning och den som meddelar så-
dan utbildning samt utbildningstillstånd och 
dess giltighetstid får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om utbild-
ningsprogrammet för körtillstånd och inne-

ska beviljas är att sökanden har deltagit i ut-
bildning som behövs för körtillståndet och 
har godkänts i det prov som behövs för kör-
tillstånd. Körtillstånd beviljas för viss tid. 
När körtillståndet beviljas ska personen ha 
körrätt för bil och han eller hon får inte ha 
körförbud. Körtillståndet ska medföras un-
der körningen och på uppmaning visas upp 
för en polisman eller någon annan myndig-
het som övervakar trafiken.

Den utbildning som behövs för körtill-
stånd får ges endast av en av Transport- och 
kommunikationsverket godkänd samman-
slutning som har en sakkunnig föreståndare 
som ansvarar för utbildningen, ett detaljerat 
utbildningsprogram, yrkeskunnig undervis-
ningspersonal som är tillräcklig med beak-
tande av verksamhetens omfattning, ända-
målsenliga lokaler samt det material och den 
utrustning som behövs för undervisningen. 
Utbildningstillståndet ges för viss tid. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
ge innehavaren av utbildningstillstånd en 
anmärkning eller skriftlig varning, om till-
ståndshavaren inte uppfyller villkoren för 
beviljande av utbildningstillstånd eller ut-
bildningen inte sköts på behörigt sätt. Ver-
ket kan också återkalla utbildningstillstån-
det, om de missförhållanden som anges i 
anmärkningen eller den skriftliga varningen 
inte avhjälps inom skälig tid. Utbildnings-
tillståndet kan återkallas helt endast om 
missförhållandena är betydande.

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmelser utfärdas om undantag från kra-
vet på körtillstånd i polis- och räddnings-
uppgifter samt andra uppgifter i anslutning 
till tillsyn över transport och tillfällig förva-
ring. Genom förordning av försvarsministe-
riet föreskrivs om det körtillstånd som krävs 
vid sådan transport av farliga ämnen som ut-
förs under försvarsmaktens tillsyn.

Närmare bestämmelser om kravet på kör-
tillstånd, förutsättningarna för beviljande av 
körtillstånd, giltighetstid för körtillstånd, 
förnyande av körtillstånd, körtillståndsprov 
och körtillståndets mall samt om körtill-
ståndsutbildning och den som meddelar så-
dan utbildning samt utbildningstillstånd och 
dess giltighetstid får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela närmare föreskrif-
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hållet i körtillståndsprovet. ter om utbildningsprogrammet för körtill-
stånd och innehållet i körtillståndsprovet.

11 c §

Dokument, utredningar och anmälningar i 
anslutning till transporter

De viktigaste uppgifterna om de farliga 
ämnen som transporteras ska för säkerstäl-
lande av tillbörlig hantering samt i händelse 
av olyckssituationer eller tillbud finnas i 
transportmedlet. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela föreskrifter om ämnesspecifika el-
ler andra detaljerade undantag från denna 
skyldighet, om det är fråga om små mängder 
farliga ämnen och transporten kan medföra 
endast obetydlig fara för människor, miljön 
eller egendom. Avsändaren och transportö-
ren ska förvara de dokument som innehåller 
de uppgifter som avses i detta moment i 
minst tre månader efter avsändandet eller 
transporten. 

I fråga om en olycka eller ett allvarligt 
tillbud vid transport av farliga ämnen skall 
en anmälan göras till en myndighet som av-
ses i 6 § och om vilken bestäms närmare ge-
nom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om transportdoku-
menten samt olycks- och tillbudsanmälning-
arna. Genom förordning av statsrådet utfär-
das dessutom vid behov bestämmelser om

1) undantag från anmälningsskyldigheten 
enligt 2 mom. i fråga om obetydliga olycks-
situationer och tillbud,

2) beredskapsplaner för transport av radio-
aktiva ämnen samt strålskydds- och 
kvalitetssäkringsprogram,

3) andra än i 2 mom. avsedda anmälningar 
och utredningar om olyckssituationer och 
tillbud.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de tekniska detaljerna i 
transportdokument, utredningar och anmäl-
ningar.

11 c §

Dokument, utredningar och anmälningar i 
anslutning till transporter

De viktigaste uppgifterna om de farliga 
ämnen som transporteras ska för säkerstäl-
lande av tillbörlig hantering samt i händelse 
av olyckssituationer eller tillbud finnas i 
transportmedlet. Transport- och kommuni-
kationsverket får meddela föreskrifter om 
ämnesspecifika eller andra detaljerade un-
dantag från denna skyldighet, om det är 
fråga om små mängder farliga ämnen och 
transporten kan medföra endast obetydlig 
fara för människor, miljön eller egendom. 
Avsändaren och transportören ska förvara 
de dokument som innehåller de uppgifter 
som avses i detta moment i minst tre måna-
der efter avsändandet eller transporten. 

I fråga om en olycka eller ett allvarligt 
tillbud vid transport av farliga ämnen ska en 
anmälan göras till en myndighet som avses i 
6 § och om vilken bestäms närmare genom 
förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om transportdoku-
menten samt olycks- och tillbudsanmälning-
arna. Genom förordning av statsrådet utfär-
das dessutom vid behov bestämmelser om

1) undantag från anmälningsskyldigheten 
enligt 2 mom. i fråga om obetydliga olycks-
situationer och tillbud,

2) beredskapsplaner för transport av radio-
aktiva ämnen samt strålskydds- och 
kvalitetssäkringsprogram,

3) andra än i 2 mom. avsedda anmälningar 
och utredningar om olyckssituationer och 
tillbud.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
niska detaljerna i transportdokument, utred-
ningar och anmälningar.
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11 d §

Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

Vid väg- eller järnvägstransport av farliga 
ämnen som vid uppsåtligt missbruk kan 
medföra stor fara för människor, miljön eller 
egendom, skall de parter som deltar i trans-
porten, såsom förpackaren, avsändaren, las-
taren och transportören, utarbeta och uppda-
tera en för verksamheten lämplig skydds-
plan. Skyddsplanen skall innehålla åtgärder 
och förfaranden för förhindrande av stöld 
och annat uppsåtligt missbruk av farliga 
ämnen. Skyddsplanen skall på begäran ges 
till den myndighet som övervakar transpor-
terna.

Transportmedel som används för transport 
enligt 1 mom. skall utrustas med ändamåls-
enliga anordningar eller skyddas genom 
andra arrangemang för förhindrande av stöld 
och annat uppsåtligt missbruk.

Farliga ämnen som avses i 1 mom. får 
lämnas för väg- och järnvägstransport end-
ast till en transportör som har identifierats 
på tillbörligt sätt.

En bangård eller terminal eller ett annat 
motsvarande område som används för till-
fällig förvaring vid väg- och järnvägstrans-
port av farliga ämnen ska om möjligt vara 
skyddat, om förvaringen avser sådana far-
liga ämnen som avses i 1 mom.

De parter som deltar i lufttransport eller 
fartygstransport av farliga ämnen skall med 
lämpliga skyddsåtgärder förhindra stöld och 
annat uppsåtligt missbruk av ämnena. I 
fråga om skyddsåtgärder på fartyg, inom 
hamnområden och på flygplatser föreskrivs 
särskilt.

Närmare bestämmelser om skyddsplaner 
och annat tryggande av transport och tillfäl-
lig förvaring av farliga ämnen får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Trafiksä-
kerhetsverket får meddela närmare ämnes-
specifika eller i övrigt detaljerade föreskrif-
ter om de ämnen vars transport förutsätter 
att de deltagande parterna utarbetar en 
skyddsplan och att transportmedlet säkras 
samt om de tekniska detaljerna för skydds-
åtgärder och skyddsförpliktelser enligt 5 
mom.

11 d §

Skyddsåtgärder och skyddsförpliktelser

Vid väg- eller järnvägstransport av farliga 
ämnen som vid uppsåtligt missbruk kan 
medföra stor fara för människor, miljön eller 
egendom, ska de parter som deltar i trans-
porten, såsom förpackaren, avsändaren, las-
taren och transportören, utarbeta och uppda-
tera en för verksamheten lämplig skydds-
plan. Skyddsplanen ska innehålla åtgärder 
och förfaranden för förhindrande av stöld 
och annat uppsåtligt missbruk av farliga 
ämnen. Skyddsplanen ska på begäran ges till 
den myndighet som övervakar transporterna.

Transportmedel som används för transport 
enligt 1 mom. ska utrustas med ändamålsen-
liga anordningar eller skyddas genom andra 
arrangemang för förhindrande av stöld och 
annat uppsåtligt missbruk.

Farliga ämnen som avses i 1 mom. får 
lämnas för väg- och järnvägstransport end-
ast till en transportör som har identifierats 
på tillbörligt sätt.

En bangård eller terminal eller ett annat 
motsvarande område som används för till-
fällig förvaring vid väg- och järnvägstrans-
port av farliga ämnen ska om möjligt vara 
skyddat, om förvaringen avser sådana far-
liga ämnen som avses i 1 mom.

De parter som deltar i lufttransport eller 
fartygstransport av farliga ämnen ska med 
lämpliga skyddsåtgärder förhindra stöld och 
annat uppsåtligt missbruk av ämnena. I 
fråga om skyddsåtgärder på fartyg, inom 
hamnområden och på flygplatser föreskrivs 
särskilt.

Närmare bestämmelser om skyddsplaner 
och annat tryggande av transport och tillfäl-
lig förvaring av farliga ämnen får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Transport-
och kommunikationsverket får meddela 
närmare ämnesspecifika eller i övrigt detal-
jerade föreskrifter om de ämnen vars trans-
port förutsätter att de deltagande parterna 
utarbetar en skyddsplan och att transport-
medlet säkras samt om de tekniska detaljer-
na för skyddsåtgärder och skyddsförpliktel-
ser enligt 5 mom.

RP 61/2018 rd



1747

12 §

Transport och tillfällig förvaring i trans-
portkedjan

Vid planeringen av och i verksamheten på 
bangårdar, inom hamnområden, på flygplat-
ser och i andra terminaler skall beaktas de 
faror som transport och tillfällig förvaring 
av farliga ämnen medför för människor, mil-
jön och egendom. På bangårdar, inom 
hamnområden, på flygplatser och i andra 
terminaler får transporteras och tillfälligt 
förvaras endast sådana mängder farliga äm-
nen att de inte medför särskild fara. På dessa 
platser skall de områden som är avsedda för 
farliga ämnen samt utrustningen på områ-
dena också vara sådana att ämnena inte vid
transport eller tillfällig förvaring medför nå-
gon särskild fara.

Om betydande mängder farliga ämnen 
transporteras via en hamn eller förvaras till-
fälligt i hamnen, ska hamninnehavaren och 
den som utför lasthanteringstjänster i ham-
nen ha en uppdaterad säkerhetsutredning. 
Trafiksäkerhetsverket godkänner hamnarnas 
säkerhetsutredningar. Verket kan begränsa 
mängden farliga ämnen som tillfälligt får 
förvaras i hamnen och meddela andra för 
säkerheten nödvändiga begränsningar i fråga 
om tillfällig förvaring.

Ett järnvägsföretag ska ha en uppdaterad 
säkerhetsutredning för en bangård som ut-
setts av Trafiksäkerhetsverket och genom 
vilken betydande mängder farliga ämnen 
transporteras. Trafikverket sammanställer 
och kompletterar en säkerhetsutredning för 
hela bangården och ser till att de funktioner 
som beskrivs i säkerhetsutredningen bildar 
en fungerande helhet när det gäller säkerhet-
en. Trafiksäkerhetsverket godkänner säker-
hetsutredningen för hela bangården. 

Säkerhetsutredningen ska innehålla en re-
dogörelse för de åtgärder och förfaranden 
som säkerställer en säker transport och till-
fällig förvaring av farliga ämnen samt en in-
tern räddningsplan. Den interna räddnings-
planen ska innehålla en plan för de åtgärder 

12 §

Transport och tillfällig förvaring i trans-
portkedjan

Vid planeringen av och i verksamheten på 
bangårdar, inom hamnområden, på flygplat-
ser och i andra terminaler ska beaktas de fa-
ror som transport och tillfällig förvaring av 
farliga ämnen medför för människor, miljön 
och egendom. På bangårdar, inom hamnom-
råden, på flygplatser och i andra terminaler 
får transporteras och tillfälligt förvaras end-
ast sådana mängder farliga ämnen att de inte 
medför särskild fara. På dessa platser ska de 
områden som är avsedda för farliga ämnen 
samt utrustningen på områdena också vara 
sådana att ämnena inte vid transport eller 
tillfällig förvaring medför någon särskild 
fara. 

Om betydande mängder farliga ämnen 
transporteras via en hamn eller förvaras till-
fälligt i hamnen, ska hamninnehavaren och 
den som utför lasthanteringstjänster i ham-
nen ha en uppdaterad säkerhetsutredning. 
Transport- och kommunikationsverket god-
känner hamnarnas säkerhetsutredningar. 
Verket kan begränsa mängden farliga ämnen 
som tillfälligt får förvaras i hamnen och 
meddela andra för säkerheten nödvändiga 
begränsningar i fråga om tillfällig förvaring. 

Ett järnvägsföretag ska ha en uppdaterad 
säkerhetsutredning för en bangård som ut-
setts av Transport- och kommunikationsver-
ket och genom vilken betydande mängder 
farliga ämnen transporteras. Trafikledsverket
sammanställer och kompletterar en säker-
hetsutredning för hela bangården och ser till 
att de funktioner som beskrivs i säkerhetsut-
redningen bildar en fungerande helhet när 
det gäller säkerheten. Transport- och kom-
munikationsverket godkänner säkerhetsut-
redningen för hela bangården. 

Säkerhetsutredningen ska innehålla en re-
dogörelse för de åtgärder och förfaranden 
som säkerställer en säker transport och till-
fällig förvaring av farliga ämnen samt en in-
tern räddningsplan. Den interna räddnings-
planen ska innehålla en plan för de åtgärder 
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som vidtas vid olyckor. Räddningsmyndig-
heterna, landskapet och tillsynsmyndighet-
erna ska ha tillgång till säkerhetsutredning-
en.

Närmare bestämmelser om farliga ämnen 
och tillfällig förvaring av dessa, om före-
byggande av olyckor, om transport på ban-
gårdar, inom hamnområden, på flygplatser 
och i andra terminaler och om säkerhetsut-
redningen får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Trafiksäkerhetsverket får meddela 
närmare föreskrifter om det praktiska ge-
nomförandet när det gäller dessa frågor samt 
om avskiljande av transportenheter och äm-
nesspecifika förfaranden och andra tekniska 
detaljer.

som vidtas vid olyckor. Räddningsmyndig-
heterna, landskapet och tillsynsmyndighet-
erna ska ha tillgång till säkerhetsutredning-
en. 

Närmare bestämmelser om farliga ämnen 
och tillfällig förvaring av dessa, om före-
byggande av olyckor, om transport på ban-
gårdar, inom hamnområden, på flygplatser 
och i andra terminaler och om säkerhetsut-
redningen får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Transport- och kommunikations-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
det praktiska genomförandet när det gäller 
dessa frågor samt om avskiljande av trans-
portenheter och ämnesspecifika förfaranden 
och andra tekniska detaljer.

13 a §

Förpackningars och tankars överensstäm-
melse med kraven

Förpackningar och tankar som används för 
transport eller tillfällig förvaring av farliga 
ämnen ska tillverkas, besiktas och märkas 
samt användas så att de inte äventyrar nå-
gons hälsa, säkerhet, egendom eller miljön. 
Förpackningar och tankar ska uppfylla kra-
ven i denna lag och i bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den. 
Närmare bestämmelser om påvisande av 
överensstämmelse med kraven, förvaring av 
de dokument som behövs för att påvisa 
överensstämmelse med kraven och om gil-
tighetstid för och förnyande och återkal-
lande av typgodkännanden som utfärdats för 
att påvisa överensstämmelse med kraven får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de dokument som behövs för 
att påvisa överensstämmelse med kraven.

Den som släpper ut på marknaden, överlå-
ter eller tar i bruk någon annan förpackning 
eller tank än en transportabel tryckbärande 
anordning, för transport av farliga ämnen 
ska se till att förpackningen eller tanken 
uppfyller kraven enligt 1 mom. Denna skyl-
dighet gäller dock inte en privatperson som 
tar en detaljhandelsförpackning i bruk och 
som använder eller har för avsikt att an-
vända den för fritids- eller sportaktiviteter 

13 a §

Förpackningars och tankars överensstäm-
melse med kraven

Förpackningar och tankar som används för 
transport eller tillfällig förvaring av farliga 
ämnen ska tillverkas, besiktas och märkas 
samt användas så att de inte äventyrar nå-
gons hälsa, säkerhet, egendom eller miljön. 
Förpackningar och tankar ska uppfylla kra-
ven i denna lag och i bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den. 
Närmare bestämmelser om påvisande av 
överensstämmelse med kraven, förvaring av 
de dokument som behövs för att påvisa 
överensstämmelse med kraven och om gil-
tighetstid för och förnyande och återkal-
lande av typgodkännanden som utfärdats för 
att påvisa överensstämmelse med kraven får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de doku-
ment som behövs för att påvisa överens-
stämmelse med kraven.

Den som släpper ut på marknaden, överlå-
ter eller tar i bruk någon annan förpackning 
eller tank än en transportabel tryckbärande 
anordning, för transport av farliga ämnen 
ska se till att förpackningen eller tanken 
uppfyller kraven enligt 1 mom. Denna skyl-
dighet gäller dock inte en privatperson som 
tar en detaljhandelsförpackning i bruk och 
som använder eller har för avsikt att an-
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eller för andra personliga ändamål. vända den för fritids- eller sportaktiviteter 
eller för andra personliga ändamål.

13 b §

Ekonomiska aktörers skyldigheter

Den som släpper ut en transportabel 
tryckbärande anordning på marknaden ska 
se till att den tryckbärande anordningen 
samt konstrueringen och tillverkningen av 
den, liksom uppdaterings- och lagringssy-
stemet för de dokument som gäller den 
tryckbärande anordningen uppfyller före-
skrivna krav.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också 
den som

1) tillhandahåller en transportabel tryck-
bärande anordning för distribution eller an-
vändning,

2) vid transport tar i bruk en transportabel 
tryckbärande anordning vars överensstäm-
melse med kraven inte har påvisats,

3) tillverkar en transportabel tryckbärande 
anordning för eget bruk vid transport eller 
för att överlåta den till någon annan.

För ekonomiska aktörer gäller utöver vad 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. de skyldig-
heter som avses i kapitel 2 och 5 i direktivet 
om transportabla tryckbärande anordningar. 
De i direktivet för ägaren föreskrivna skyl-
digheterna gäller dock inte den som avser att 
använda eller använder transportabla tryck-
bärande anordningar för fritids- eller 
sportaktiviteter eller för andra personliga 
ändamål.

Närmare bestämmelser om märkning och 
om annat påvisande av överensstämmelse 
med kraven, förvaring av de dokument som 
behövs för att påvisa överensstämmelse med 
kraven och om giltighetstid för och förny-
ande och återkallande av typgodkännanden 
som utfärdats för att påvisa överensstäm-
melse med kraven får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Närmare bestämmel-
ser om att skyldigheterna enligt 1 och 2 
mom. även ska tillämpas på transportabla 
tryckbärande anordningar för fartygs- och 
flygtransporter får också utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Trafiksäkerhetsver-
ket får meddela närmare föreskrifter om de 
dokument som behövs för att påvisa över-

13 b §

Ekonomiska aktörers skyldigheter

Den som släpper ut en transportabel 
tryckbärande anordning på marknaden ska 
se till att den tryckbärande anordningen 
samt konstrueringen och tillverkningen av 
den, liksom uppdaterings- och lagringssy-
stemet för de dokument som gäller den 
tryckbärande anordningen uppfyller före-
skrivna krav.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också 
den som

1) tillhandahåller en transportabel tryck-
bärande anordning för distribution eller an-
vändning,

2) vid transport tar i bruk en transportabel 
tryckbärande anordning vars överensstäm-
melse med kraven inte har påvisats,

3) tillverkar en transportabel tryckbärande 
anordning för eget bruk vid transport eller 
för att överlåta den till någon annan.

För ekonomiska aktörer gäller utöver vad 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. de skyldig-
heter som avses i kapitel 2 och 5 i direktivet 
om transportabla tryckbärande anordningar. 
De i direktivet för ägaren föreskrivna skyl-
digheterna gäller dock inte den som avser att 
använda eller använder transportabla tryck-
bärande anordningar för fritids- eller 
sportaktiviteter eller för andra personliga 
ändamål.

Närmare bestämmelser om märkning och 
om annat påvisande av överensstämmelse 
med kraven, förvaring av de dokument som 
behövs för att påvisa överensstämmelse med 
kraven och om giltighetstid för och förny-
ande och återkallande av typgodkännanden 
som utfärdats för att påvisa överensstäm-
melse med kraven får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Närmare bestämmel-
ser om att skyldigheterna enligt 1 och 2 
mom. även ska tillämpas på transportabla 
tryckbärande anordningar för fartygs- och 
flygtransporter får också utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de dokument som behövs för 
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ensstämmelse med kraven. att påvisa överensstämmelse med kraven.

13 c §

Besiktningsorgan och deras uppgifter

Besiktningsorgan som avses i denna lag är
1) TFÄ-besiktningsorgan,
2) organ för periodiska TFÄ-besiktningar,
3) besiktningsorgan som Strålsäkerhets-

centralen erkänt,
4) anmälda organ av typ A,
5) anmälda organ av typ B, och
6) besiktningstjänster under tillsyn av ett 

anmält organ av typ A.
Besiktningsorganen har rätt att
1) godkänna förpackningar och tankar 

samt utföra besiktningar och provningar av 
förpackningar och tankar,

2) utföra andra uppgifter som krävs för att 
påvisa att förpackningar och tankar överens-
stämmer med kraven och de åtgärder som 
anknyter till detta,

3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts 
besiktningsorganen vid förfaranden för be-
dömning av överensstämmelse och förfa-
randen för inspektioner och kontroller enligt 
direktivet om transportabla tryckbärande 
anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden 
av kvalitetssystem i anslutning till perio-
diska besiktningar av tryckkärl samt sköta 
därtill hörande övervakning.

Närmare bestämmelser om besiktningsor-
ganens samarbete och uppgifter får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Trafiksä-
kerhetsverket får meddela närmare föreskrif-
ter om de förfaranden som ska iakttas i sam-
band med uppgifterna och om bedömningar 
och godkännanden av kvalitetssystem i an-
slutning till periodiska besiktningar av 
tryckkärl och den övervakning som hör till 
dem.

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de 
uppgifter som besiktningsorgan som det 
förbinder sig att utföra. De besiktningsorgan 
som avses i 1 mom. 1—5 punkten kan dock 
anlita underleverantörer för deluppgifter 
som gäller påvisande av överensstämmelse 
med kraven, periodisk besiktning och andra 
besiktningar under förutsättning att besikt-

13 c §

Besiktningsorgan och deras uppgifter

Besiktningsorgan som avses i denna lag är
1) TFÄ-besiktningsorgan,
2) organ för periodiska TFÄ-besiktningar,
3) besiktningsorgan som Strålsäkerhets-

centralen erkänt,
4) anmälda organ av typ A,
5) anmälda organ av typ B, och
6) besiktningstjänster under tillsyn av ett 

anmält organ av typ A.
Besiktningsorganen har rätt att
1) godkänna förpackningar och tankar 

samt utföra besiktningar och provningar av 
förpackningar och tankar,

2) utföra andra uppgifter som krävs för att 
påvisa att förpackningar och tankar överens-
stämmer med kraven och de åtgärder som 
anknyter till detta,

3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts 
besiktningsorganen vid förfaranden för be-
dömning av överensstämmelse och förfa-
randen för inspektioner och kontroller enligt 
direktivet om transportabla tryckbärande 
anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden 
av kvalitetssystem i anslutning till perio-
diska besiktningar av tryckkärl samt sköta 
därtill hörande övervakning.

Närmare bestämmelser om besiktningsor-
ganens samarbete och uppgifter får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Transport-
och kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om de förfaranden som 
ska iakttas i samband med uppgifterna och 
om bedömningar och godkännanden av kva-
litetssystem i anslutning till periodiska be-
siktningar av tryckkärl och den övervakning 
som hör till dem.

Ett besiktningsorgan ska självt utföra de 
uppgifter som besiktningsorgan som det 
förbinder sig att utföra. De besiktningsorgan 
som avses i 1 mom. 1—5 punkten kan dock 
anlita underleverantörer för deluppgifter 
som gäller påvisande av överensstämmelse 
med kraven, periodisk besiktning och andra 
besiktningar under förutsättning att besikt-
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ningsorganet har kommit överens med upp-
dragsgivaren om detta. De aktörer som utför 
dessa uppgifter ska dock omfattas av besikt-
ningsorganets ackreditering eller vara sepa-
rat ackrediterade om de utför uppgifter för 
ett besiktningsorgan som måste vara ackre-
diterat. Om dessa aktörer är separat ackredi-
terade ska de antingen vara ackrediterade 
enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 
som gäller provnings- och kalibreringslabo-
ratoriers kompetens och besiktningsorganet 
ska konstatera att de är oavhängiga och 
opartiska provningslaboratorier, så att de 
kan utföra provningen i enlighet med sin 
ackreditering, eller vara ackrediterade i en-
lighet med 13 e §. Besiktningsorganet svarar 
för de uppgifter som utförts av underleve-
rantörer. Närmare bestämmelser om besikt-
ningsorgans rätt att anlita underleverantörer 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om tillämpning av standarden 
SFS-EN ISO/IEC 17025 i enlighet med in-
ternationella förpliktelser som är bindande 
för Finland samt Europeiska unionens rätts-
akter.

Besiktningsorganet ska säkerställa att un-
derleverantören uppfyller de föreskrivna 
kraven för besiktningsorgan, med undantag 
av kravet på registrering i 13 e § 1 mom. 2 
punkten. Besiktningsorganet ska också 
övervaka underleverantören och anmäla till 
den myndighet som erkänt besiktningsorga-
net i enlighet med 13 d § om sina arrange-
mang för underentreprenader.

ningsorganet har kommit överens med upp-
dragsgivaren om detta. De aktörer som utför 
dessa uppgifter ska dock omfattas av besikt-
ningsorganets ackreditering eller vara sepa-
rat ackrediterade om de utför uppgifter för 
ett besiktningsorgan som måste vara ackre-
diterat. Om dessa aktörer är separat ackredi-
terade ska de antingen vara ackrediterade 
enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 
som gäller provnings- och kalibreringslabo-
ratoriers kompetens och besiktningsorganet 
ska konstatera att de är oavhängiga och 
opartiska provningslaboratorier, så att de 
kan utföra provningen i enlighet med sin 
ackreditering, eller vara ackrediterade i en-
lighet med 13 e §. Besiktningsorganet svarar 
för de uppgifter som utförts av underleve-
rantörer. Närmare bestämmelser om besikt-
ningsorgans rätt att anlita underleverantörer 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 
i enlighet med internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland samt Europe-
iska unionens rättsakter.

Besiktningsorganet ska säkerställa att un-
derleverantören uppfyller de föreskrivna 
kraven för besiktningsorgan, med undantag 
av kravet på registrering i 13 e § 1 mom. 2 
punkten. Besiktningsorganet ska också 
övervaka underleverantören och anmäla till 
den myndighet som erkänt besiktningsorga-
net i enlighet med 13 d § om sina arrange-
mang för underentreprenader.

13 d §

Erkännande av besiktningsorgan

Trafiksäkerhetsverket erkänner besikt-
ningsorgan som utför i 13 c § avsedda be-
siktningsorgansuppgifter som gäller trans-
portabla tryckbärande anordningar. Strålsä-
kerhetscentralen erkänner sådana besikt-
ningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter 
gäller förpackningar och tankar avsedda för 
transport av radioaktiva ämnen och Säker-
hets- och kemikalieverket erkänner övriga 
besiktningsorgan. I beslutet om erkännande 
anges besiktningsorganets uppgifter samt 
fastställs omfattningen av den tillsyn som 

13 d §

Erkännande av besiktningsorgan

Transport- och kommunikationsverket er-
känner besiktningsorgan som utför i 13 c § 
avsedda besiktningsorgansuppgifter som 
gäller transportabla tryckbärande anord-
ningar. Strålsäkerhetscentralen erkänner så-
dana besiktningsorgan vars besiktningsor-
gansuppgifter gäller förpackningar och tan-
kar avsedda för transport av radioaktiva äm-
nen och Säkerhets- och kemikalieverket er-
känner övriga besiktningsorgan. I beslutet 
om erkännande anges besiktningsorganets 
uppgifter samt fastställs omfattningen av 
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ska utövas över besiktningsorganet och ar-
rangemang som gäller tillsynen. I beslutet 
kan också uppställas andra sådana krav, be-
gränsningar och villkor i fråga om organets 
verksamhet som säkerställer att uppgifterna 
utförs på behörigt sätt.

Uppgifter enligt 13 c § 2 mom. som krävs 
för att påvisa att de förpackningar och tan-
kar som används vid transporter enligt 6 § 2 
mom. vilka utförs under kontroll av för-
svarsmakten överensstämmer med kraven, 
kan utföras även av en sådan militär inrätt-
ning eller militärmyndighet som huvudsta-
ben har erkänt. Ett sådant besiktningsorgan 
ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som i 
denna lag ställs på besiktningsorgan, och i 
fråga om det iakttas även i övrigt i tillämp-
liga delar vad som i denna lag bestäms om 
besiktningsorgan.

Erkännande av ett besiktningsorgan söks 
skriftligen hos den myndighet till vars behö-
righet erkännandet hör. Närmare bestäm-
melser om ansökan om erkännande får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

den tillsyn som ska utövas över besiktnings-
organet och arrangemang som gäller tillsy-
nen. I beslutet kan också uppställas andra 
sådana krav, begränsningar och villkor i 
fråga om organets verksamhet som säker-
ställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt.

Uppgifter enligt 13 c § 2 mom. som krävs 
för att påvisa att de förpackningar och tan-
kar som används vid transporter enligt 6 § 2 
mom. vilka utförs under kontroll av för-
svarsmakten överensstämmer med kraven, 
kan utföras även av en sådan militär inrätt-
ning eller militärmyndighet som huvudsta-
ben har erkänt. Ett sådant besiktningsorgan 
ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som i 
denna lag ställs på besiktningsorgan, och i 
fråga om det iakttas även i övrigt i tillämp-
liga delar vad som i denna lag bestäms om 
besiktningsorgan.

Erkännande av ett besiktningsorgan söks 
skriftligen hos den myndighet till vars behö-
righet erkännandet hör. Närmare bestäm-
melser om ansökan om erkännande får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

13 e §

Förutsättningar för erkännande av besikt-
ningsorgan

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav 
på verksamheten hos olika typer av besikt-
ningsorgan som anges i standarden SFS-EN 
ISO/IEC 17020 som gäller bedömning av 
överensstämmelse. Trafiksäkerhetsverket får 
meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ning av standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 
i enlighet med internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland samt Europe-
iska unionens rättsakter. För att ett besikt-
ningsorgan ska erkännas förutsätts dessutom 
att

1) organet är pålitligt,
2) organet är en i Finland registrerad juri-

disk person,
3) övrig verksamhet som organet bedriver 

är avskild från besiktningsorgansverksam-
heten,

4) organet kan utföra de provningar och 
besiktningar som förutsätts av besiktnings-

13 e §

Förutsättningar för erkännande av besikt-
ningsorgan

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav 
på verksamheten hos olika typer av besikt-
ningsorgan som anges i standarden SFS-EN 
ISO/IEC 17020 som gäller bedömning av 
överensstämmelse. Transport- och kommu-
nikationsverket får meddela närmare före-
skrifter om tillämpning av standarden SFS-
EN ISO/IEC 17020 i enlighet med internat-
ionella förpliktelser som är bindande för 
Finland samt Europeiska unionens rättsak-
ter. För att ett besiktningsorgan ska erkännas 
förutsätts dessutom att

1) organet är pålitligt,
2) organet är en i Finland registrerad juri-

disk person,
3) övrig verksamhet som organet bedriver 

är avskild från besiktningsorgansverksam-
heten,

4) organet kan utföra de provningar och 
besiktningar som förutsätts av besiktnings-
organsverksamhet i enlighet med bestäm-
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organsverksamhet i enlighet med bestäm-
melser och föreskrifter,

5) organets verksamhet är ordnad så att 
verksamheten i rimlig mån är möjlig att 
övervaka,

6) organet har ett pålitligt och ändamåls-
enligt uppdaterings- och lagringssystem för 
de dokument som anknyter till besiktnings-
organsuppgifterna.

För att påvisa att de krav som anges i 1 
mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan 
som utför bedömningar av överensstäm-
melse, förnyade bedömningar och besikt-
ningar av transportabla tryckbärande anord-
ningar vara ackrediterad av Säkerhets- och 
kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ack-
rediteringstjänsten FINAS) som ett besikt-
ningsorgan av typ A eller B enligt den stan-
dard som avses i 1 mom. 

Besiktningsorganet ska anmäla ändringar i 
förutsättningarna för erkännande till den 
myndighet som har i uppgift att erkänna be-
siktningsorganet i fråga.

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om påvisande av att förutsättningarna för 
erkännande uppfylls för andra besiktnings-
organ än de som avses i 2 mom., om besikt-
ningsorgansverksamhet som utförs före den 
ackreditering som avses i 2 mom. och om 
ansökan om erkännande. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas också närmare be-
stämmelser om förutsättningarna för erkän-
nande av besiktningsorgan.

melser och föreskrifter,
5) organets verksamhet är ordnad så att 

verksamheten i rimlig mån är möjlig att 
övervaka,

6) organet har ett pålitligt och ändamåls-
enligt uppdaterings- och lagringssystem för 
de dokument som anknyter till besiktnings-
organsuppgifterna.

För att påvisa att de krav som anges i 1 
mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan 
som utför bedömningar av överensstäm-
melse, förnyade bedömningar och besikt-
ningar av transportabla tryckbärande anord-
ningar vara ackrediterad av Säkerhets- och 
kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ack-
rediteringstjänsten FINAS) som ett besikt-
ningsorgan av typ A eller B enligt den stan-
dard som avses i 1 mom.

Besiktningsorganet ska anmäla ändringar i 
förutsättningarna för erkännande till den 
myndighet som har i uppgift att erkänna be-
siktningsorganet i fråga.

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om påvisande av att förutsättningarna för 
erkännande uppfylls för andra besiktnings-
organ än de som avses i 2 mom., om besikt-
ningsorgansverksamhet som utförs före den 
ackreditering som avses i 2 mom. och om 
ansökan om erkännande. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas också närmare be-
stämmelser om förutsättningarna för erkän-
nande av besiktningsorgan.

14 a §

Allmänna transportbegränsningar

Farliga ämnen får inte transporteras om 
transporten, på grund av att ämnet har en 
sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 
punkten, medför sådan fara för människor, 
miljön eller egendom som inte kan förebyg-
gas genom förpacknings- eller lastningsåt-
gärder eller andra specialåtgärder.

För transport av radioaktiva ämnen och 
andra farliga ämnen skall ett transportgod-
kännande eller dispens skaffas på förhand, 
om transporten medför allvarlig fara för 
människor, miljön eller egendom. I beslutet 
om transportgodkännande och dispens kan 
sådana villkor ställas för transporten eller 

14 a §

Allmänna transportbegränsningar

Farliga ämnen får inte transporteras om 
transporten, på grund av att ämnet har en 
sådan egenskap som avses i 3 § 1 mom. 1 
punkten, medför sådan fara för människor, 
miljön eller egendom som inte kan förebyg-
gas genom förpacknings- eller lastningsåt-
gärder eller andra specialåtgärder.

För transport av radioaktiva ämnen och 
andra farliga ämnen ska ett transportgod-
kännande eller dispens skaffas på förhand, 
om transporten medför allvarlig fara för 
människor, miljön eller egendom. I beslutet 
om transportgodkännande och dispens kan 
sådana villkor ställas för transporten eller 
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det ämne som transporteras vilka syftar till 
att trygga en säker transport. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om 
transportgodkännande och transportdispens 
samt om sökande av dessa och de villkor 
som kan fogas till besluten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
ämnesspecifika eller i övrigt detaljerade fö-
reskrifter om ämnen som avses i 1 mom. 
och som inte får transporteras, om ämnen 
som avses i 2 mom. och som kräver trans-
portgodkännande eller dispens, samt om de 
tekniska detaljerna för ansökan om godkän-
nande eller dispens liksom även om andra 
tekniska detaljer om transportbegränsningar 
enligt 1 och 2 mom.

det ämne som transporteras vilka syftar till 
att trygga en säker transport. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs närmare om
transportgodkännande och transportdispens 
samt om sökande av dessa och de villkor 
som kan fogas till besluten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare ämnesspecifika eller i öv-
rigt detaljerade föreskrifter om ämnen som 
avses i 1 mom. och som inte får transporte-
ras, om ämnen som avses i 2 mom. och som 
kräver transportgodkännande eller dispens, 
samt om de tekniska detaljerna för ansökan 
om godkännande eller dispens liksom även 
om andra tekniska detaljer om transportbe-
gränsningar enligt 1 och 2 mom.

14 b §

Regionala transportbegränsningar

På motiverad framställning av kommunen 
kan Trafiksäkerhetsverket begränsa trans-
port av farliga ämnen inom ett område, på 
en väg eller på en vägsträcka, om transpor-
ten kan medföra betydande fara för männi-
skor, miljön eller egendom. När begräns-
ningen ställs upp ska det ombesörjas att 
möjligheterna att transportera farliga ämnen 
inte inskränks mer än vad som behövs för att 
avvärja den fara transporterna medför. 
Kommunen ska informera om de begräns-
ningar som gäller dess område.

Trafiksäkerhetsverket kan på framställning 
av en väg-, gatu- eller banhållare begränsa 
väg- och järnvägstransport av farliga ämnen 
i vissa tunnlar som väg-, gatu- eller banhål-
laren administrerar, om transporten kan 
medföra betydande fara för människor, mil-
jön eller egendom. Begränsningen ska 
grunda sig på en av sökanden inlämnad be-
dömning av riskerna i fråga om tunneln som 
ska ha utförts av ett organ som är oberoende 
av sökanden. I bedömningen ska åtminstone 
de faktorer som inverkar på säkerheten be-
aktas, såsom de ämnen som transporteras 
samt tunnelns konstruktion och utrustning. 
Dessutom ska de alternativa transportrutter-
na beaktas. Trafiksäkerhetsverket kan förena 
begränsningen med villkor genom vilka en 
säker transport tryggas. Sökanden ska in-
formera om begränsningar som avser det 

14 b §

Regionala transportbegränsningar

På motiverad framställning av kommunen 
kan Transport- och kommunikationsverket
begränsa transport av farliga ämnen inom ett 
område, på en väg eller på en vägsträcka, 
om transporten kan medföra betydande fara 
för människor, miljön eller egendom. När 
begränsningen ställs upp ska det ses till att 
möjligheterna att transportera farliga ämnen 
inte inskränks mer än vad som behövs för att 
avvärja den fara transporterna medför. 
Kommunen ska informera om de begräns-
ningar som gäller dess område.

Transport- och kommunikationsverket kan 
på framställning av en väg-, gatu- eller ban-
hållare begränsa väg- och järnvägstransport 
av farliga ämnen i vissa tunnlar som väg-, 
gatu- eller banhållaren administrerar, om 
transporten kan medföra betydande fara för 
människor, miljön eller egendom. Begräns-
ningen ska grunda sig på en av sökanden in-
lämnad bedömning av riskerna i fråga om 
tunneln som ska ha utförts av ett organ som
är oberoende av sökanden. I bedömningen 
ska åtminstone de faktorer som inverkar på 
säkerheten beaktas, såsom de ämnen som 
transporteras samt tunnelns konstruktion och 
utrustning. Dessutom ska de alternativa 
transportrutterna beaktas. Transport- och 
kommunikationsverket kan förena begräns-
ningen med villkor genom vilka en säker 
transport tryggas. Sökanden ska informera 
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område som sökanden administrerar.
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 

föreskrifter om riskbedömningar, ämnes-
grupper som omfattas av transportbegräns-
ningar, genomförandet av begränsningar och 
andra omständigheter i anslutning till trans-
portbegränsningar som avses i 1 och 2 mom.

om begränsningar som avser det område 
som sökanden administrerar.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om riskbe-
dömningar, ämnesgrupper som omfattas av 
transportbegränsningar, genomförandet av 
begränsningar och andra omständigheter i 
anslutning till transportbegränsningar som 
avses i 1 och 2 mom.

17 a §

Handräckning

Polisen, Tullen och gränsbevakningsvä-
sendet ska vid behov lämna de tillsynsmyn-
digheter som avses i 6 § handräckning för 
tillsynen över att denna lag och de bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den iakttas och för verkställigheten 
av dem.

17 a §

Handräckning

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsvä-
sendet ska vid behov lämna de tillsynsmyn-
digheter som avses i 6 § handräckning för 
tillsynen över att denna lag och de bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den iakttas och för verkställigheten 
av dem.

20 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som den som 
håller körtillståndsprov har fattat med stöd 
av denna lag eller en förordning som har ut-
färdats med stöd av den får begäras hos Tra-
fiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs 
i förvaltningslagen (434/2003), om inte nå-
got annat bestäms på något annat ställe i lag.

Om ett besiktningsorgan förvägrar styr-
kande eller något annat säkerställande av att 
en förpackning eller tank överensstämmer 
med kraven, får omprövning av beslutet be-
gäras hos besiktningsorganet på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningslagen. Närmare be-
stämmelser om det förfarande som besikt-
ningsorganet ska iaktta vid behandlingen av 
en begäran om omprövning får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Omprövning av ett beslut som ett besikt-
ningsställe har fattat i ett ärende som gäller 
TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning eller 
som den som beviljat enskilt godkännande 
har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-
godkännande eller som en i 7 d § avsedd in-
nehavare av vidareutbildningstillstånd har 

20 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som den som 
håller körtillståndsprov har fattat med stöd 
av denna lag eller en förordning som har ut-
färdats med stöd av den får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003), om inte något annat bestäms på 
något annat ställe i lag.

Om ett besiktningsorgan förvägrar styr-
kande eller något annat säkerställande av att 
en förpackning eller tank överensstämmer 
med kraven, får omprövning av beslutet be-
gäras hos besiktningsorganet på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningslagen. Närmare be-
stämmelser om det förfarande som besikt-
ningsorganet ska iaktta vid behandlingen av 
en begäran om omprövning får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Omprövning av ett beslut som ett besikt-
ningsställe har fattat i ett ärende som gäller 
TFÄ-godkännande och TFÄ-besiktning eller 
som den som beviljat enskilt godkännande 
har fattat i ett ärende som gäller TFÄ-
godkännande eller som en i 7 d § avsedd in-
nehavare av vidareutbildningstillstånd har 
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fattat i ett utbildningsärende får begäras hos 
Trafiksäkerhetsverket på det sätt som före-
skrivs i förvaltningslagen, om inte något an-
nat bestäms på något annat ställe i lag.

fattat i ett utbildningsärende får begäras hos 
Transport- och kommunikationsverket på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om 
inte något annat bestäms på något annat 
ställe i lag.

23 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
sekretessbelagda uppgifter som erhållits i 
samband med utförandet av uppgifter som 
avses i denna lag utlämnas till

1) åklagar- och polismyndigheterna för fö-
rebyggande och utredning av brott,

2) andra tillsynsmyndigheter och besikt-
ningsorgan som avses i denna lag för utfö-
rande av de uppgifter som ankommer på 
dem,

3) utländska tillsynsmyndigheter och be-
siktningsorgan som utför uppgifter i sam-
band med transport av farliga ämnen samt 
till internationella organ för utförande av 
dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 1 mom. får utan
hinder av sekretessbestämmelserna dessu-
tom lämnas ut till behöriga utländska myn-
digheter och internationella organ för upp-
fyllande av sådana förpliktelser som fast-
ställs i rådets direktiv 95/50/EG om enhet-
liga förfaranden för kontroller av vägtrans-
porter av farligt gods eller i ett internation-
ellt avtal som är bindande för Finland.

Polisen, tullen och gränsbevakningsvä-
sendet kan be en annan stats behöriga myn-
dighet vidta åtgärder som avses i artikel 7.2 
andra stycket i det direktiv som avses i 2 
mom. eller motsvarande åtgärder som base-
rar sig på ett internationellt avtal som är 
bindande för Finland.

23 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
sekretessbelagda uppgifter som erhållits i 
samband med utförandet av uppgifter som 
avses i denna lag utlämnas till

1) åklagar- och polismyndigheterna för fö-
rebyggande och utredning av brott,

2) andra tillsynsmyndigheter och besikt-
ningsorgan som avses i denna lag för utfö-
rande av de uppgifter som ankommer på 
dem,

3) utländska tillsynsmyndigheter och be-
siktningsorgan som utför uppgifter i sam-
band med transport av farliga ämnen samt 
till internationella organ för utförande av 
dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 1 mom. får utan 
hinder av sekretessbestämmelserna dessu-
tom lämnas ut till behöriga utländska myn-
digheter och internationella organ för upp-
fyllande av sådana förpliktelser som fast-
ställs i rådets direktiv 95/50/EG om enhet-
liga förfaranden för kontroller av vägtrans-
porter av farligt gods eller i ett internation-
ellt avtal som är bindande för Finland.

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsvä-
sendet kan be en annan stats behöriga myn-
dighet vidta åtgärder som avses i artikel 7.2 
andra stycket i det direktiv som avses i 2 
mom. eller motsvarande åtgärder som base-
rar sig på ett internationellt avtal som är 
bindande för Finland.

23 a §

Undantag

När det gäller andra förpackningar och 
tankar än förpackningar och tankar avsedda 
för transport av radioaktiva ämnen kan Sä-

23 a §

Undantag

När det gäller andra förpackningar och 
tankar än förpackningar och tankar avsedda 
för transport av radioaktiva ämnen kan Sä-
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kerhets- och kemikalieverket i enskilda fall 
på ansökan för att främja säkerheten vid 
transporter och på de villkor som verket an-
ser behövliga bevilja undantag från de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av denna lag.

Vid transport av radioaktiva ämnen kan 
strålsäkerhetscentralen i enskilda fall på an-
sökan för att främja säkerheten vid transpor-
ter och på de villkor som den anser nödvän-
diga bevilja undantag från de bestämmelser 
och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
denna lag.

Trafiksäkerhetsverket kan i andra fall än 
de som avses i 1 och 2 mom. för att främja 
säkerheten vid transporter och på de villkor 
som det anser behövliga bevilja undantag 
från de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av denna lag.

Undantag enligt 1—3 mom. kan beviljas 
endast om det finns särskilt tvingande skäl 
till det eller om iakttagandet av bestämmel-
serna eller föreskrifterna medför avsevärd 
olägenhet. Beviljande av undantag förutsät-
ter dessutom att den säkerhet som krävs kan 
uppnås på något annat sätt.

kerhets- och kemikalieverket i enskilda fall 
på ansökan för att främja säkerheten vid 
transporter och på de villkor som verket an-
ser behövliga bevilja undantag från de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av denna lag.

Vid transport av radioaktiva ämnen kan 
Strålsäkerhetscentralen i enskilda fall på an-
sökan för att främja säkerheten vid transpor-
ter och på de villkor som den anser nödvän-
diga bevilja undantag från de bestämmelser 
och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
denna lag.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. 
för att främja säkerheten vid transporter och 
på de villkor som det anser behövliga be-
vilja undantag från de bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av denna 
lag.

Undantag enligt 1—3 mom. kan beviljas 
endast om det finns särskilt tvingande skäl 
till det eller om iakttagandet av bestämmel-
serna eller föreskrifterna medför avsevärd 
olägenhet. Beviljande av undantag förutsät-
ter dessutom att den säkerhet som krävs kan 
uppnås på något annat sätt.

23 b §

Myndigheternas rätt att få uppgifter

Kommunikationsministeriet och Trafiksä-
kerhetsverket har rätt att för forskning och 
statistikföring som gäller riskhantering få 
uppgifter om de farliga ämnen som sänts, 
transporterats och tagits emot och om ämne-
nas transportrutter av dem som sänt, trans-
porterat och tagit emot dem. Uppgifterna 
kan trots sekretessbestämmelserna lämnas ut 
till räddnings- och trafikledsmyndigheterna 
för räddningsverksamhet och trafikledshåll-
ning.

23 b §

Myndigheternas rätt att få uppgifter

Kommunikationsministeriet och Trans-
port- och kommunikationsverket har rätt att 
för forskning och statistikföring som gäller 
riskhantering få uppgifter om de farliga äm-
nen som sänts, transporterats och tagits emot 
och om ämnenas transportrutter av dem som 
sänt, transporterat och tagit emot dem. Upp-
gifterna kan trots sekretessbestämmelserna 
lämnas ut till räddnings- och trafikledsmyn-
digheterna för räddningsverksamhet och tra-
fikledshållning.

24 § 24 §

RP 61/2018 rd



1758

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställighet-
en av denna lag utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om sådana tekniska detaljer i an-
slutning till transport och tillfällig förvaring 
av farliga ämnen som gäller klassificering 
och märkning samt tillverkning, konstrukt-
ion, besiktning, märkning, användning och 
godkännande av tankar och förpackningar 
samt transport-, lastnings- och hanteringssä-
kerhet.

Trafiksäkerhetsverket får dessutom med-
dela närmare föreskrifter om transport av 
farliga ämnen i terräng och i skärgårdstrafik.

Genom förordning av försvarsministeriet 
kan bestämmelser som avviker från de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av denna 
lag utfärdas om sådana transporter av farliga 
ämnen på väg, i luften, till havs och på inre 
vattenvägar som utförs under kontroll av 
försvarsmakten, och genom beslut av för-
svarsministeriet kan bestämmelser som gäl-
ler enskilda fall utfärdas. När transporten 
sker med försvarsmaktens fordon, fartyg el-
ler luftfartyg eller när det är fråga om för-
svarsmaktens andra interna transporter på 
väg, i luften, till havs eller på inre vattenvä-
gar, har huvudstaben enligt vad som när-
mare bestäms genom förordning av för-
svarsministeriet rätt att utfärda föreskrifter 
som avviker från de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av denna lag.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att i 
fråga om transport av farliga ämnen med 
gränsbevakningsväsendets fartyg eller luft-
fartyg utfärda bestämmelser som avviker 
från de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av denna lag.

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställighet-
en av denna lag utfärdas genom förordning 
av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om sådana 
tekniska detaljer i anslutning till transport 
och tillfällig förvaring av farliga ämnen som 
gäller klassificering och märkning samt till-
verkning, konstruktion, besiktning, märk-
ning, användning och godkännande av tan-
kar och förpackningar samt transport-, last-
nings- och hanteringssäkerhet.

Transport- och kommunikationsverket får 
dessutom meddela närmare föreskrifter om 
transport av farliga ämnen i terräng och i 
skärgårdstrafik.

Genom förordning av försvarsministeriet 
kan bestämmelser som avviker från de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av denna lag utfärdas om sådana 
transporter av farliga ämnen på väg, i luften, 
till havs och på inre vattenvägar som utförs 
under kontroll av försvarsmakten, och ge-
nom beslut av försvarsministeriet kan be-
stämmelser som gäller enskilda fall utfärdas. 
När transporten sker med försvarsmaktens 
fordon, fartyg eller luftfartyg eller när det är 
fråga om försvarsmaktens andra interna 
transporter på väg, i luften, till havs eller på 
inre vattenvägar, har huvudstaben enligt vad 
som närmare bestäms genom förordning av 
försvarsministeriet rätt att utfärda föreskrif-
ter som avviker från de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av denna lag.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att i 
fråga om transport av farliga ämnen med 
Gränsbevakningsväsendets fartyg eller luft-
fartyg utfärda bestämmelser som avviker 
från de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av denna lag.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————

78.
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Lag

om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om varningsmeddelanden (466/2012) 5 § som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

5 §

Behöriga myndigheter

Varningsmeddelanden får utfärdas av
1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § 

i räddningslagen (379/2011),
2) polisinrättningar,
3) gränsbevakningsmyndigheter som av-

ses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsen-
dets förvaltning (577/2005),

4) Nödcentralsverket,
5 ) Polisstyrelsen,
6) riksomfattande enheter under Polissty-

relsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltnings-
lagen (110/1992),

7 ) Strålsäkerhetscentralen,
8) Meteorologiska institutet,
9) Trafikverket,
10) Trafiksäkerhetsverket,
11) Livsmedelssäkerhetsverket,
12) Tillstånds- och tillsynsverket för soci-

al- och hälsovården,
13) Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet,
14) ett ministerium.

5 §

Behöriga myndigheter

Varningsmeddelanden får utfärdas av
1) räddningsmyndigheter som avses i 26 § 

i räddningslagen (379/2011),
2) polisinrättningar,
3) Gränsbevakningsmyndigheter som av-

ses i 4 § i lagen om gränsbevakningsväsen-
dets förvaltning (577/2005),

4) Nödcentralsverket,
5) Polisstyrelsen,
6) riksomfattande enheter under Polissty-

relsen enligt 1 § 2 mom. i polisförvaltnings-
lagen (110/1992),

7) Strålsäkerhetscentralen,
8) Meteorologiska institutet,
9) Trafikledsverket,
10) Transport- och kommunikationsverket,
11) Livsmedelssäkerhetsverket,
12) Tillstånds- och tillsynsverket för soci-

al- och hälsovården,
13) Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet,
14) ett ministerium.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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79.

Lag

om ändring av stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 2, 10, 

12, 12 a, 16, 17, 29—38, 42, 42 a, 43—45, 45 a, 46, 47, 49 och 49 a §, 
av dem 2, 16, 29—38, 42, 42 a, 45 a, 46, 47, 49 och 49 a §sådana de lyder i lag 533/2016, 

10 § sådan den lyder i lagarna 533/2016 och 816/2017, 12 a § sådan den lyder i lag 139/2015, 
17 § sådan den lyder i lagarna 139/2015, 533/2016 och 816/2017, 43 och 45 § sådana de lyder 
delvis ändrade i lag 533/2016, 44 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 664/2012 och 
533/2016 samt 47 § sådan den lyder i lagarna 533/2016 och 816/2017, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) stark autentisering identifiering av en 

person, av en juridisk person eller av en fy-
sisk person som företräder en juridisk per-
son och verifiering av identifikatorns auten-
ticitet och riktighet genom tillämpning av en 
elektronisk metod som motsvarar tillitsnivån 
väsentlig enligt artikel 8.2 b i EU:s förord-
ning om elektronisk identifiering eller 
tillitsnivån hög enligt artikel 8.2 c i den för-
ordningen,

2) identifieringsverktyg ett sådant medel 
för elektronisk identifiering som avses i ar-
tikel 3.2 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering,

3) leverantör av identifieringstjänster en 
leverantör av tjänster för identifieringsför-
medling eller en leverantör av identifie-
ringsverktyg, 

4) leverantör av identifieringsverktyg en 
tjänsteleverantör som tillhandahåller eller 
ger ut identifieringsverktyg för stark autenti-
sering till allmänheten samt tillhandahåller 
sitt identifieringsverktyg till leverantörer av 
tjänster för identifieringsförmedling för 
förmedling i förtroendenätet, 

5) leverantör av tjänster för identifierings-
förmedling en tjänsteleverantör som förmed-

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) stark autentisering identifiering av en 

person, av en juridisk person eller av en fy-
sisk person som företräder en juridisk per-
son och verifiering av identifikatorns auten-
ticitet och riktighet genom tillämpning av en 
elektronisk metod som motsvarar tillitsnivån 
väsentlig enligt artikel 8.2 b i EU:s förord-
ning om elektronisk identifiering eller 
tillitsnivån hög enligt artikel 8.2 c i den för-
ordningen,

2) identifieringsverktyg ett sådant medel 
för elektronisk identifiering som avses i ar-
tikel 3.2 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering,

3) leverantör av identifieringstjänster en 
leverantör av tjänster för identifieringsför-
medling eller en leverantör av identifie-
ringsverktyg,

4) leverantör av identifieringsverktyg en 
tjänsteleverantör som tillhandahåller eller 
ger ut identifieringsverktyg för stark autenti-
sering till allmänheten samt tillhandahåller 
sitt identifieringsverktyg till leverantörer av 
tjänster för identifieringsförmedling för 
förmedling i förtroendenätet,

5) leverantör av tjänster för identifierings-
förmedling en tjänsteleverantör som förmed-
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lar identifieringstransaktioner baserade på 
stark autentisering till en part som förlitar 
sig på en elektronisk identifiering, 

6) innehavare av identifieringsverktyg en 
fysisk eller juridisk person som enligt avtal 
har fått ett identifieringsverktyg av en leve-
rantör av identifieringstjänster,

7) inledande identifiering verifiering av 
identiteten hos den som ansöker om ett iden-
tifieringsverktyg, när verifieringen sker i 
samband med att verktyget skaffas, 

8) certifikat ett intyg i elektronisk form 
som verifierar identiteten eller verifierar 
identiteten och kopplar ihop autentiserings-
uppgifter för en betrodd tjänst med en an-
vändare av tjänsten och som kan användas 
vid stark autentisering och betrodda tjänster,

9) certifikatutfärdare en fysisk eller juri-
disk person som tillhandahåller allmänheten 
certifikat, 

10) förtroendenätet de leverantörer av 
identifieringstjänster som har gjort en anmä-
lan till Kommunikationsverket,

11) organ för bedömning av överens-
stämmelse ett av Kommunikations-verket
godkänt organ enligt artikel 2.13 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning 
(EEG) nr 339/93, som är ackrediterat i en-
lighet med den förordningen.

Termerna elektronisk underskrift, betrodd 
tjänst, avancerad elektronisk underskrift, sy-
stem för elektronisk identifiering och förli-
tande part har i denna lag samma betydelse 
som i artikel 3 i EU:s förordning om 
elektronisk identifiering.

lar identifieringstransaktioner baserade på 
stark autentisering till en part som förlitar 
sig på en elektronisk identifiering,

6) innehavare av identifieringsverktyg en 
fysisk eller juridisk person som enligt avtal 
har fått ett identifieringsverktyg av en leve-
rantör av identifieringstjänster,

7) inledande identifiering verifiering av 
identiteten hos den som ansöker om ett iden-
tifieringsverktyg, när verifieringen sker i 
samband med att verktyget skaffas, 

8) certifikat ett intyg i elektronisk form 
som verifierar identiteten eller verifierar 
identiteten och kopplar ihop autentiserings-
uppgifter för en betrodd tjänst med en an-
vändare av tjänsten och som kan användas 
vid stark autentisering och betrodda tjänster,

9) certifikatutfärdare en fysisk eller juri-
disk person som tillhandahåller allmänheten 
certifikat,

10) förtroendenätet de leverantörer av 
identifieringstjänster som har gjort en anmä-
lan till Transport- och kommunikationsver-
ket,

11) organ för bedömning av överens-
stämmelse ett av Transport- och kommuni-
kationsverket godkänt organ enligt artikel 
2.13 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 765/2008 om krav för ack-
reditering och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter och upphä-
vande av förordning (EEG) nr 339/93, som 
är ackrediterat i enlighet med den förord-
ningen.

Termerna elektronisk underskrift, betrodd 
tjänst, avancerad elektronisk underskrift, sy-
stem för elektronisk identifiering och förli-
tande part har i denna lag samma betydelse 
som i artikel 3 i EU:s förordning om 
elektronisk identifiering.

10 §

Skyldighet för leverantörer av identifierings-
tjänster att anmäla att verksamheten inleds

En leverantör av identifieringstjänster som 
är etablerad i Finland ska innan verksamhet-
en inleds göra en skriftlig anmälan till 
Kommunikationsverket. Anmälan kan också 
göras av en sådan sammanslutning av leve-

10 §

Skyldighet för leverantörer av identifierings-
tjänster att anmäla att verksamheten inleds

En leverantör av identifieringstjänster som 
är etablerad i Finland ska innan verksamhet-
en inleds göra en skriftlig anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket. An-
mälan kan också göras av en sådan sam-
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rantörer av identifieringstjänster som admi-
nistrerar en tjänst som ska betraktas som en 
enda identifieringstjänst.

Anmälan ska innehålla
1) tjänsteleverantörens namn,
2) tjänsteleverantörens fullständiga kon-

taktuppgifter,
3) uppgifter om de tjänster som tillhanda-

hålls,
4) utredning om att kraven i 8, 8 a, 9, 13 

och 14 § uppfylls med avseende på sökan-
den och sökandens verksamhet,

5) en inspektionsberättelse om oberoende 
bedömning i enlighet med 29 § utarbetad av 
ett organ för bedömning av överensstäm-
melse, något annat utomstående bedöm-
ningsorgan eller ett internt kontrollorgan, 

6) övriga uppgifter som behövs för tillsy-
nen.

Leverantören av identifieringstjänster ska 
utan dröjsmål skriftligen underrätta Kom-
munikationsverket om ändringar i de uppgif-
ter som avses i 2 mom. Anmälan ska också 
göras när verksamheten avslutas eller funkt-
ionerna överförs till en annan tjänsteleveran-
tör.

manslutning av leverantörer av identifie-
ringstjänster som administrerar en tjänst 
som ska betraktas som en enda identifie-
ringstjänst.

Anmälan ska innehålla
1) tjänsteleverantörens namn,
2) tjänsteleverantörens fullständiga kon-

taktuppgifter,
3) uppgifter om de tjänster som tillhanda-

hålls,
4) utredning om att kraven i 8, 8 a, 9, 13 

och 14 § uppfylls med avseende på sökan-
den och sökandens verksamhet,

5) en inspektionsberättelse om oberoende 
bedömning i enlighet med 29 § utarbetad av
ett organ för bedömning av överensstäm-
melse, något annat utomstående bedöm-
ningsorgan eller ett internt kontrollorgan, 

6) övriga uppgifter som behövs för tillsy-
nen.

Leverantören av identifieringstjänster ska 
utan dröjsmål skriftligen underrätta Trans-
port- och kommunikationsverket om änd-
ringar i de uppgifter som avses i 2 mom. 
Anmälan ska också göras när verksamheten 
avslutas eller funktionerna överförs till en 
annan tjänsteleverantör.

12 §

Register över leverantörer av identifierings-
tjänster

Kommunikationsverket ska föra ett offent-
ligt register över de leverantörer av identifi-
eringstjänster som har gjort en anmälan en-
ligt 10 § och om de tjänster som de tillhan-
dahåller.

Efter det att anmälan enligt 10 § har in-
kommit ska Kommunikationsverket förbjuda 
en tjänsteleverantör att tillhandahålla sina 
tjänster som stark autentisering, om tjänster-
na eller tjänsteleverantören inte uppfyller 
kraven i detta kapitel. Om bristfälligheten 
kan anses vara endast ringa, kan Kommuni-
kationsverket uppmana tjänsteleverantören 
att avhjälpa bristfälligheten inom en utsatt 
tid.

12 §

Register över leverantörer av identifierings-
tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska 
föra ett offentligt register över de leverantö-
rer av identifieringstjänster som har gjort en 
anmälan enligt 10 § och om de tjänster som 
de tillhandahåller.

Efter det att anmälan enligt 10 § har in-
kommit ska Transport- och kommunikat-
ionsverket förbjuda en tjänsteleverantör att 
tillhandahålla sina tjänster som stark auten-
tisering, om tjänsterna eller tjänsteleverantö-
ren inte uppfyller kraven i detta kapitel. Om 
bristfälligheten kan anses vara endast ringa, 
kan Transport- och kommunikationsverket
uppmana tjänsteleverantören att avhjälpa 
bristfälligheten inom en utsatt tid.

12 a § 12 a §
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Nätverk för leverantörer av identifierings-
tjänster

När en leverantör av identifieringstjänster 
gör en anmälan till Kommunikationsverket
enligt 10 § ansluter sig leverantören av iden-
tifieringstjänster till förtroendenätet.

En leverantör av identifieringstjänster som 
hör till förtroendenätet ska iaktta en sådan 
administrativ praxis som säkerställer att de 
tjänster som tillhandahålls av leverantörer 
av identifieringstjänster och av leverantörer 
av elektroniska tjänster som använder dessa 
identifieringstjänster är kompatibla samt er-
bjuda tekniska gränssnitt som skapar förut-
sättningar för verksamheten mellan aktörer-
na som tillhandahåller identifieringstjänster 
och aktörerna som använder tjänsterna.

När en leverantör av elektroniska identifi-
eringstjänster skickar en uppgift som gäller 
ett elektroniskt identifieringsverktyg till en 
annan leverantör av elektroniska identifie-
ringstjänster för vidareförmedling, ska det 
för den förmedlade identifieringsuppgiften 
betalas en ersättning till den som skickat 
uppgiften. Ersättningen som tas ut för en 
förmedlad identifieringsuppgift får uppgå 
till högst 10 cent. Nivån på ersättningen ska 
bedömas årligen.

Leverantörerna av identifieringstjänster 
svarar i samarbete för att de tekniska gräns-
snitten och den administrativa praxisen är 
kompatibla.

Närmare bestämmelser om förtroendenä-
tets administrativa praxis, tekniska gräns-
snitt och administrativa ansvar utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Nätverk för leverantörer av identifierings-
tjänster

När en leverantör av identifieringstjänster 
gör en anmälan till Transport- och kommu-
nikationsverket enligt 10 § ansluter sig leve-
rantören av identifieringstjänster till förtro-
endenätet.

En leverantör av identifieringstjänster som 
hör till förtroendenätet ska iaktta en sådan 
administrativ praxis som säkerställer att de 
tjänster som tillhandahålls av leverantörer 
av identifieringstjänster och av leverantörer 
av elektroniska tjänster som använder dessa 
identifieringstjänster är kompatibla samt er-
bjuda tekniska gränssnitt som skapar förut-
sättningar för verksamheten mellan aktörer-
na som tillhandahåller identifieringstjänster 
och aktörerna som använder tjänsterna.

När en leverantör av elektroniska identifi-
eringstjänster skickar en uppgift som gäller 
ett elektroniskt identifieringsverktyg till en 
annan leverantör av elektroniska identifie-
ringstjänster för vidareförmedling, ska det 
för den förmedlade identifieringsuppgiften 
betalas en ersättning till den som skickat 
uppgiften. Ersättningen som tas ut för en 
förmedlad identifieringsuppgift får uppgå 
till högst 10 cent. Nivån på ersättningen ska 
bedömas årligen.

Leverantörerna av identifieringstjänster 
svarar i samarbete för att de tekniska gräns-
snitten och den administrativa praxisen är 
kompatibla.

Närmare bestämmelser om förtroendenä-
tets administrativa praxis, tekniska gräns-
snitt och administrativa ansvar utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

16 §

Skyldighet för leverantörer av identifierings-
tjänster att anmäla hot och störningar som 
riktas mot verksamheten eller skyddet av 

uppgifter

En leverantör av identifieringstjänster ska 
trots sekretessbestämmelserna utan ogrundat 
dröjsmål anmäla betydande hot och stör-
ningar som riktas mot tjänsternas funktion, 
informationssäkerheten eller användningen 

16 §

Skyldighet för leverantörer av identifierings-
tjänster att anmäla hot och störningar som 
riktas mot verksamheten eller skyddet av 

uppgifter

En leverantör av identifieringstjänster ska 
trots sekretessbestämmelserna utan ogrundat 
dröjsmål anmäla betydande hot och stör-
ningar som riktas mot tjänsternas funktion, 
informationssäkerheten eller användningen 
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av en elektronisk identitet till de tjänsternas 
förlitande parter, till innehavarna av identi-
fieringsverktyg, till övriga avtalsparter i för-
troendenätet och till Kommunikationsverket. 
Kommunikationsverket får för anmälarens 
räkning på teknisk väg förmedla uppgifterna 
mellan parterna i förtroendenätet trots vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999).

Om hotet eller störningen är riktat mot 
skydd av uppgifter som avses i 32 § i per-
sonuppgiftslagen, ska leverantören av iden-
tifieringstjänster även underrätta dataom-
budsmannen om saken.

I en anmälan enligt 1 mom. ska det redo-
göras för de åtgärder som olika aktörer har 
tillgång till för att avvärja hot eller störning-
ar samt de beräknade kostnaderna för åtgär-
derna.

En leverantör av identifieringstjänster får 
använda sådana uppgifter om en annan leve-
rantör av identifieringstjänster som den fått 
med stöd av denna paragraf endast för att 
skapa beredskap för de hot och störningar 
som avses i denna paragraf samt för att ut-
reda störningssituationer. Hos en leverantör 
av identifieringstjänster får uppgifterna be-
handlas endast av den personal som nöd-
vändigt behöver uppgifterna i sitt arbete. 
Uppgifterna ska också annars behandlas så 
att affärshemligheter som tillhör en annan 
leverantör av identifieringstjänster inte röjs. 

En leverantör av identifieringstjänster som 
genom att handla i strid med 4 mom. vållar 
en annan leverantör av identifieringstjänster 
skada är skyldig att ersätta skadan.

av en elektronisk identitet till de tjänsternas 
förlitande parter, till innehavarna av identi-
fieringsverktyg, till övriga avtalsparter i för-
troendenätet och till Transport- och kommu-
nikationsverket. Transport- och kommuni-
kationsverket får för anmälarens räkning på 
teknisk väg förmedla uppgifterna mellan 
parterna i förtroendenätet trots vad som fö-
reskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999).

Om hotet eller störningen är riktat mot 
skydd av uppgifter som avses i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), ska leveran-
tören av identifieringstjänster även under-
rätta dataombudsmannen om saken.

I en anmälan enligt 1 mom. ska det redo-
göras för de åtgärder som olika aktörer har 
tillgång till för att avvärja hot eller störning-
ar samt de beräknade kostnaderna för åtgär-
derna.

En leverantör av identifieringstjänster får 
använda sådana uppgifter om en annan leve-
rantör av identifieringstjänster som den fått 
med stöd av denna paragraf endast för att 
skapa beredskap för de hot och störningar 
som avses i denna paragraf samt för att ut-
reda störningssituationer. Hos en leverantör 
av identifieringstjänster får uppgifterna be-
handlas endast av den personal som nöd-
vändigt behöver uppgifterna i sitt arbete. 
Uppgifterna ska också annars behandlas så 
att affärshemligheter som tillhör en annan 
leverantör av identifieringstjänster inte röjs.
En leverantör av identifieringstjänster som 
genom att handla i strid med 4 mom. vållar 
en annan leverantör av identifieringstjänster 
skada är skyldig att ersätta skadan.

17 §

Identifiering av en fysisk person som ansö-

17 §

Identifiering av en fysisk person som ansö-
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ker om ett identifieringsverktyg 

Vid inledande identifiering ska identifie-
ringen av en fysisk person göras personligen 
eller elektroniskt på ett sådant sätt att de 
krav uppfylls som gäller för tillitsnivån vä-
sentlig eller hög enligt avsnitt 2.1.2 i bilagan 
till förordningen om tillitsnivåer vid 
elektronisk identifiering. Kontrollen av en 
persons identitet kan grunda sig på en iden-
titetshandling som utfärdats av en myndig-
het eller ett sådant identifieringsverktyg för 
stark autentisering som avses i denna lag. 
Kontrollen av identiteten kan dessutom 
grunda sig på ett förfarande som en offentlig 
eller privat aktör tidigare och i annat syfte 
än för beviljande av ett identifieringsverktyg 
för stark autentisering har använt sig av och 
som Kommunikationsverket godkänner uti-
från de bestämmelser som gäller förfarandet 
och utifrån myndighetstillsynen eller utifrån 
en bekräftelse av ett i 28 § 1 punkten avsett 
organ för bedömning av överensstämmelse. 

Dokument som godkänns vid inledande 
identifiering, när identifieringen endast sker 
utifrån en identitetshandling som utfärdats 
av en myndighet, är ett giltigt pass eller 
identitetskort som har utfärdats av en myn-
dighet i en medlemsstat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz 
eller i San Marino. En leverantör av identifi-
eringsverktyg som så önskar kan också vid 
kontrollen av identiteten använda ett giltigt 
pass som har utfärdats av en myndighet i 
någon annan stat. 

Om identiteten hos den som ansöker om 
ett identifieringsverktyg inte kan verifieras 
på ett tillförlitligt sätt, ska polisen utföra den 
inledande identifiering som gäller ansökan. 
De kostnader som polisens inledande identi-
fiering orsakar den som ansöker om ett iden-
tifieringsverktyg är en offentligrättslig pre-
station. Bestämmelser om avgiften för en 
sådan prestation finns i lagen om grunderna 
för avgifter till staten.

Med hjälp av ett befintligt verktyg för 
stark autentisering ska det kunna ansökas 
om ett motsvarande elektroniskt identifie-
ringsverktyg. Den leverantör av tjänster för 
stark autentisering som litar på en tidigare 
identifiering bär ansvaret i förhållande till 
den skadelidande om identifieringen är fel-

ker om ett identifieringsverktyg

Vid inledande identifiering ska identifie-
ringen av en fysisk person göras personligen 
eller elektroniskt på ett sådant sätt att de 
krav uppfylls som gäller för tillitsnivån vä-
sentlig eller hög enligt avsnitt 2.1.2 i bilagan 
till förordningen om tillitsnivåer vid 
elektronisk identifiering. Kontrollen av en 
persons identitet kan grunda sig på en iden-
titetshandling som utfärdats av en myndig-
het eller ett sådant identifieringsverktyg för 
stark autentisering som avses i denna lag. 
Kontrollen av identiteten kan dessutom 
grunda sig på ett förfarande som en offentlig 
eller privat aktör tidigare och i annat syfte 
än för beviljande av ett identifieringsverktyg 
för stark autentisering har använt sig av och 
som Transport- och kommunikationsverket
godkänner utifrån de bestämmelser som gäl-
ler förfarandet och utifrån myndighetstillsy-
nen eller utifrån en bekräftelse av ett i 28 § 1 
punkten avsett organ för bedömning av 
överensstämmelse.

Dokument som godkänns vid inledande 
identifiering, när identifieringen endast sker 
utifrån en identitetshandling som utfärdats 
av en myndighet, är ett giltigt pass eller 
identitetskort som har utfärdats av en myn-
dighet i en medlemsstat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz 
eller i San Marino. En leverantör av identifi-
eringsverktyg som så önskar kan också vid 
kontrollen av identiteten använda ett giltigt 
pass som har utfärdats av en myndighet i 
någon annan stat.

Om identiteten hos den som ansöker om 
ett identifieringsverktyg inte kan verifieras 
på ett tillförlitligt sätt, ska polisen utföra den 
inledande identifiering som gäller ansökan. 
De kostnader som polisens inledande identi-
fiering orsakar den som ansöker om ett iden-
tifieringsverktyg är en offentligrättslig pre-
station. Bestämmelser om avgiften för en 
sådan prestation finns i lagen om grunderna 
för avgifter till staten.

Med hjälp av ett befintligt verktyg för 
stark autentisering ska det kunna ansökas 
om ett motsvarande elektroniskt identifie-
ringsverktyg. Den leverantör av tjänster för 
stark autentisering som litar på en tidigare 
identifiering bär ansvaret i förhållande till 
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aktig.
När en leverantör av identifieringsverktyg 

skickar en uppgift om den inledande identi-
fiering som leverantören gjort till en annan 
leverantör av identifieringsverktyg för att
denna ska kunna bevilja ett elektroniskt 
identifieringsverktyg, får leverantören ta ut 
en rättvis och skälig ersättning.

Den rättvisa och skäliga ersättningen base-
rar sig på medianen av de priser på uppgifter 
om inledande identifiering som de leveran-
törer av identifieringsverktyg som är verk-
samma i Finland har tagit ut. 

Kommunikationsverket meddelar ett beslut 
om maximinivån på den rättvisa och skäliga 
ersättning som avses i 6 mom. med en cents 
noggrannhet så att den årligen sjunker med 
25 procent, men ändå uppgår till minst 35 
cent och högst 5 euro. 

den skadelidande om identifieringen är fel-
aktig.

När en leverantör av identifieringsverktyg 
skickar en uppgift om den inledande identi-
fiering som leverantören gjort till en annan 
leverantör av identifieringsverktyg för att 
denna ska kunna bevilja ett elektroniskt 
identifieringsverktyg, får leverantören ta ut 
en rättvis och skälig ersättning.

Den rättvisa och skäliga ersättningen base-
rar sig på medianen av de priser på uppgifter 
om inledande identifiering som de leveran-
törer av identifieringsverktyg som är verk-
samma i Finland har tagit ut.

Transport- och kommunikationsverket
meddelar ett beslut om maximinivån på den 
rättvisa och skäliga ersättning som avses i 6 
mom. med en cents noggrannhet så att den 
årligen sjunker med 25 procent, men ändå 
uppgår till minst 35 cent och högst 5 euro.

29 §

Bedömning av överensstämmelse hos en 
elektronisk identifieringstjänst

En leverantör av identifieringstjänster ska 
regelbundet låta ett sådant bedömningsorgan 
som nämns i 28 § bedöma om identifierings-
tjänsten uppfyller kraven på interoperabili-
tet, informationssäkerhet, dataskydd och an-
nan tillförlitlighet enligt denna lag.

Bestämmelser om bedömning av överens-
stämmelse hos system för elektronisk identi-
fiering som ska anmälas till Europeiska 
kommissionen finns i EU:s förordning om 
elektronisk identifiering och i förordningen 
om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering.

Bestämmelser om Kommunikationsverkets
rätt att meddela närmare föreskrifter om be-
dömningsgrunderna vid bedömningen av 
överensstämmelsen hos en identifierings-
tjänst finns i 42 §. Som bedömningsgrund 
kan Kommunikationsverket utöver de för-
fattningar och rättsakter som avses i 1 och 2 
mom. fastställa bestämmelser eller riktlinjer 
som antagits av Europeiska unionen eller 
något annat internationellt organ, publice-
rade och generellt eller regionalt tillämpade 
anvisningar för informationssäkerhet samt 
data-säkerhetsstandarder eller förfaranden 

29 §

Bedömning av överensstämmelse hos en 
elektronisk identifieringstjänst

En leverantör av identifieringstjänster ska 
regelbundet låta ett sådant bedömningsorgan 
som nämns i 28 § bedöma om identifierings-
tjänsten uppfyller kraven på interoperabili-
tet, informationssäkerhet, dataskydd och an-
nan tillförlitlighet enligt denna lag.

Bestämmelser om bedömning av överens-
stämmelse hos system för elektronisk identi-
fiering som ska anmälas till Europeiska 
kommissionen finns i EU:s förordning om 
elektronisk identifiering och i förordningen 
om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering.

Bestämmelser om Transport- och kommu-
nikationsverkets rätt att meddela närmare fö-
reskrifter om bedömnings-grunderna vid be-
dömningen av överens-stämmelsen hos en 
identifieringstjänst finns i 42 §. Som be-
dömningsgrund kan Transport- och kommu-
nikationsverket utöver de författningar och 
rättsakter som avses i 1 och 2 mom. fast-
ställa bestämmelser eller riktlinjer som an-
tagits av Europeiska unionen eller något an-
nat internationellt organ, publicerade och 
generellt eller regionalt tillämpade anvis-
ningar för informationssäkerhet samt data-
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som används allmänt. säkerhetsstandarder eller förfaranden som 
används allmänt.

30 §

Bedömning av överensstämmelse hos den 
nationella noden för elektronisk identifie-

ring

Överensstämmelse hos det nationella 
gränssnitt som hör till EU:s interoperabili-
tetsramverk för elektronisk identifiering 
(den nationella noden) ska påvisas genom 
en bedömning som görs av ett organ för be-
dömning av överensstämmelse eller ett an-
nat utomstående bedömningsorgan.

Bestämmelser om kraven på den nation-
ella noden finns i kommissionens genomfö-
randeförordning (EU) 2015/1501 om intero-
perabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/2014 om elektronisk identifie-
ring och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden. Be-
stämmelser om Kommunikationsverkets rätt 
att meddela närmare föreskrifter om bedöm-
ningsgrunderna vid bedömningen av över-
ensstämmelse hos den nationella noden 
finns i 42 §.

30 §

Bedömning av överensstämmelse hos den 
nationella noden för elektronisk identifie-

ring

Överensstämmelse hos det nationella 
gränssnitt som hör till EU:s interoperabili-
tetsramverk för elektronisk identifiering 
(den nationella noden) ska påvisas genom 
en bedömning som görs av ett organ för be-
dömning av överensstämmelse eller ett an-
nat utomstående bedömningsorgan.

Bestämmelser om kraven på den nation-
ella noden finns i kommissionens genomfö-
randeförordning (EU) 2015/1501 om intero-
perabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/2014 om elektronisk identifie-
ring och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden. Be-
stämmelser om Transport- och kommunikat-
ionsverkets rätt att meddela närmare före-
skrifter om bedömningsgrunderna vid be-
dömningen av överensstämmelse hos den 
nationella noden finns i 42 §.

31 §

Inspektionsberättelse

En leverantör av identifieringstjänster och 
Befolkningsregistercentralen ska över be-
dömningen av överensstämmelse låta utar-
beta en inspektionsberättelse som lämnas in 
till Kommunikationsverket.

Inspektionsberättelsen är i kraft den tid 
som anges i den standard som användes vid 
bedömningen, dock högst i 2 år.

31 §

Inspektionsberättelse

En leverantör av identifieringstjänster och 
Befolkningsregistercentralen ska över be-
dömningen av överensstämmelse låta utar-
beta en inspektionsberättelse som lämnas in 
till Transport- och kommunikationsverket.

Inspektionsberättelsen är i kraft den tid 
som anges i den standard som användes vid 
bedömningen, dock högst i 2 år.
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32 §

Fastställande av överensstämmelse hos be-
trodda tjänster

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse ska inspektera en kvalificerad tillhan-
dahållare av betrodda tjänster och överens-
stämmelsen hos en kvalificerad betrodd 
tjänst med iakttagande av bestämmelserna i 
EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring.

Bestämmelser om Kommunikationsverkets
rätt att meddela närmare föreskrifter om be-
dömningsgrunderna vid bedömningen av 
överensstämmelse finns i 42 §. Som bedöm-
ningsgrund kan Kommunikationsverket fast-
ställa bestämmelser eller riktlinjer som an-
tagits av Europeiska unionen eller något an-
nat internationellt organ, publicerade och 
generellt eller regionalt tillämpade anvis-
ningar för informationssäkerhet samt data-
säkerhetsstandarder eller förfaranden som 
används allmänt.

32 §

Fastställande av överensstämmelse hos be-
trodda tjänster

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse ska inspektera en kvalificerad tillhan-
dahållare av betrodda tjänster och överens-
stämmelsen hos en kvalificerad betrodd 
tjänst med iakttagande av bestämmelserna i 
EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring.

Bestämmelser om Transport- och kommu-
nikationsverkets rätt att meddela närmare fö-
reskrifter om bedömningsgrunderna vid be-
dömningen av överensstämmelse finns i 42 
§. Som bedömningsgrund kan Transport-
och kommunikationsverket fastställa be-
stämmelser eller riktlinjer som antagits av 
Europeiska unionen eller något annat inter-
nationellt organ, publicerade och generellt 
eller regionalt tillämpade anvisningar för in-
formationssäkerhet samt datasäkerhetsstan-
darder eller förfaranden som används all-
mänt.

33 §

Allmänna krav på bedömningsorgan

De bedömningsorgan som nämns i 28 § 
omfattas av följande kompetenskrav:

1) organet ska vara funktionellt och eko-
nomiskt oberoende av bedömningsobjektet, 

2) organets personal ska ha god teknisk 
och yrkesinriktad utbildning samt tillräckligt 
omfattande erfarenhet av de uppgifter som 
ingår i bedömningsverksamheten,

3) organet ska förfoga över den utrustning 
och de lokaler, redskap och system som be-
hövs för bedömningsverksamheten,

4) organet ska ha ändamålsenliga riktlinjer 
för verksamheten och uppföljningen av den.

Bestämmelser om Kommunikationsverkets
rätt att meddela närmare föreskrifter om de 
krav som anges i 1 mom. finns i 42 §.

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse ska visa att kraven i 1 mom. 1—3 
punkten är uppfyllda genom en ackredite-

33 §

Allmänna krav på bedömningsorgan

De bedömningsorgan som nämns i 28 § 
omfattas av följande kompetenskrav:

1) organet ska vara funktionellt och eko-
nomiskt oberoende av bedömningsobjektet,

2) organets personal ska ha god teknisk 
och yrkesinriktad utbildning samt tillräckligt 
omfattande erfarenhet av de uppgifter som 
ingår i bedömningsverksamheten,

3) organet ska förfoga över den utrustning 
och de lokaler, redskap och system som be-
hövs för bedömningsverksamheten,

4) organet ska ha ändamålsenliga riktlinjer 
för verksamheten och uppföljningen av den.

Bestämmelser om Transport- och kommu-
nikationsverkets rätt att meddela närmare fö-
reskrifter om de krav som anges i 1 mom. 
finns i 42 §.

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse ska visa att kraven i 1 mom. 1—3 
punkten är uppfyllda genom en ackredite-
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ring beviljad av den nationella ackredite-
ringsenheten med iakttagande av bestäm-
melserna i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 
i lagen om konstaterande av tillförlitligheten 
hos tjänster för bedömning av överens-
stämmelse med kraven (920/2005). 

En leverantör av identifieringstjänster ska 
i den anmälan som avses i 10 § lämna en re-
dogörelse för att ett annat utomstående be-
dömningsorgan eller ett internt kontrollor-
gan som bedömt dess överensstämmelse 
uppfyller kraven enligt 1 mom. Att kraven i 
1 mom. 1—3 punkten är uppfyllda ska visas 
genom en ackreditering enligt 3 mom. eller 
genom ett annat oberoende förfarande som 
grundar sig på en allmänt använd standard. 

En ackreditering som beviljas av en ut-
ländsk ackrediteringsenhet motsvarar ett 
ackrediteringsbeslut enligt 3 och 4 mom.

ring beviljad av den nationella ackredite-
ringsenheten med iakttagande av bestäm-
melserna i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 
i lagen om konstaterande av tillförlitligheten 
hos tjänster för bedömning av överens-
stämmelse med kraven (920/2005).

En leverantör av identifieringstjänster ska 
i den anmälan som avses i 10 § lämna en re-
dogörelse för att ett annat utomstående be-
dömningsorgan eller ett internt kontrollor-
gan som bedömt dess överensstämmelse 
uppfyller kraven enligt 1 mom. Att kraven i 
1 mom. 1—3 punkten är uppfyllda ska visas 
genom en ackreditering enligt 3 mom. eller 
genom ett annat oberoende förfarande som 
grundar sig på en allmänt använd standard. 

En ackreditering som beviljas av en ut-
ländsk ackrediteringsenhet motsvarar ett 
ackrediteringsbeslut enligt 3 och 4 mom.

34 §

Godkännande av organ för bedömning av 
överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstäm-
melse godkänns av Kommunikationsverket. 
Ett organ kan godkännas för viss tid, om det 
finns särskilda skäl till detta. Kommunikat-
ionsverket kan förena ett beslut om godkän-
nande med begränsningar och villkor rö-
rande organets kompetensområde, tillsynen 
över organet och organets verksamhet.

34 §

Godkännande av organ för bedömning av 
överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstäm-
melse godkänns av Transport- och kommu-
nikationsverket. Ett organ kan godkännas för 
viss tid, om det finns särskilda skäl till detta. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
förena ett beslut om godkännande med be-
gränsningar och villkor rörande organets 
kompetensområde, tillsynen över organet 
och organets verksamhet.

35 §

Ansökan om att bli organ för bedömning av 
överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstäm-
melse godkänns efter ansökan. Ansökan ska 
innehålla sådana uppgifter om sökanden och 
sökandens verksamhet utifrån vilka det kan 
avgöras om kraven i 33 § är uppfyllda. 

När Kommunikationsverket behandlar en 
ansökan kan verket skaffa utlåtanden samt 
anlita utomstående experter för att bedöma 

35 §

Ansökan om att bli organ för bedömning av 
överensstämmelse

Organ för bedömning av överensstäm-
melse godkänns efter ansökan. Ansökan ska 
innehålla sådana uppgifter om sökanden och 
sökandens verksamhet utifrån vilka det kan 
avgöras om kraven i 33 § är uppfyllda.

När Transport- och kommunikationsverket
behandlar en ansökan kan verket skaffa utlå-
tanden samt anlita utomstående experter för 
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ansökan och de uppgifter som ges i ansökan. att bedöma ansökan och de uppgifter som 
ges i ansökan.

36 §

Certifiering av anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter eller 

kvalificerade elektroniska stämplar

Kommunikationsverket får efter ansökan 
utse offentliga eller privata certifieringsorg-
an enligt artiklarna 30 och 39.2 i EU:s för-
ordning om elektronisk identifiering som 
har i uppgift att certifiera anordningar för 
skapande av kvalificerade elektroniska un-
derskrifter eller kvalificerade elektroniska 
stämplar. Certifieringsorganet kan utses för 
viss tid. I sin ansökan ska certifieringsorga-
net ange de uppgifter som Kommunikations-
verket begär och som behövs för behand-
lingen av ansökan.

Certifieringsorganet ska vara funktionellt 
och ekonomiskt oberoende av tillverkarna 
av anordningar för skapande av elektroniska 
underskrifter eller elektroniska stämplar. 
Organet ska ha en ansvarsförsäkring som är 
tillräcklig med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, eller något annat motsvarande 
arrangemang, och det ska ha tillgång till en 
tillräckligt stor yrkeskunnig personal och de 
system, den utrustning och de redskap som 
behövs för verksamheten.

36 §

Certifiering av anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter eller 

kvalificerade elektroniska stämplar

Transport- och kommunikationsverket får 
efter ansökan utse offentliga eller privata 
certifieringsorgan enligt artiklarna 30 och 
39.2 i EU:s förordning om elektronisk iden-
tifiering som har i uppgift att certifiera an-
ordningar för skapande av kvalificerade 
elektroniska underskrifter eller kvalificerade 
elektroniska stämplar. Certifieringsorganet 
kan utses för viss tid. I sin ansökan ska certi-
fieringsorganet ange de uppgifter som 
Transport- och kommunikationsverket begär 
och som behövs för behandlingen av ansö-
kan.

Certifieringsorganet ska vara funktionellt 
och ekonomiskt oberoende av tillverkarna 
av anordningar för skapande av elektroniska 
underskrifter eller elektroniska stämplar. 
Organet ska ha en ansvarsförsäkring som är 
tillräcklig med hänsyn till verksamhetens 
omfattning, eller något annat motsvarande 
arrangemang, och det ska ha tillgång till en 
tillräckligt stor yrkeskunnig personal och de 
system, den utrustning och de redskap som 
behövs för verksamheten.

37 §

Verksamheten vid organ för bedömning av 
överensstämmelse och certifieringsorgan

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse och ett certifieringsorgan får i sitt 
uppdrag anlita personer som inte hör till or-
ganisationen. Organen ansvarar också för 
det arbete som utförts av personer de anlitat. 

Organ för bedömning av överensstäm-
melse och certifieringsorgan ska följa be-
stämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet, lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003), språklagen (423/2003) och 

37 §

Verksamheten vid organ för bedömning av 
överensstämmelse och certifieringsorgan 

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse och ett certifieringsorgan får i sitt 
uppdrag anlita personer som inte hör till or-
ganisationen. Organen ansvarar också för 
det arbete som utförts av personer de anlitat.

Organ för bedömning av överensstäm-
melse och certifieringsorgan ska följa be-
stämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet, lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003), språklagen (423/2003) och 
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samiska språklagen (1086/2003) när de utför 
offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 
denna lag. På personalen vid organ för be-
dömning av överensstämmelse och vid certi-
fieringsorgan och vid dotterbolag och unde-
rentreprenörer som anlitas av sådana organ 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar när den sköter uppgifter som 
avses i denna paragraf. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

Organ för bedömning av överensstäm-
melse och certifieringsorgan ska underrätta 
Kommunikationsverket om varje ändring 
som har betydelse för uppfyllandet av vill-
koren för att godkännas eller utses.

samiska språklagen (1086/2003) när de utför 
offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 
denna lag. På personalen vid organ för be-
dömning av överensstämmelse och vid certi-
fieringsorgan och vid dotterbolag och unde-
rentreprenörer som anlitas av sådana organ 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar när den sköter uppgifter som 
avses i denna paragraf. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

Organ för bedömning av överensstäm-
melse och certifieringsorgan ska underrätta 
Transport- och kommunikationsverket om 
varje ändring som har betydelse för uppfyl-
landet av villkoren för att godkännas eller 
utses.

38 §

Återkallande av godkännande som organ för 
bedömning av överensstämmelse eller utse-

ende till certifieringsorgan

Om Kommunikationsverket konstaterar att 
ett organ för bedömning av överensstäm-
melse eller ett certifieringsorgan inte upp-
fyller föreskrivna villkor eller att organet i 
väsentlig grad handlar i strid med gällande 
bestämmelser, ska Kommunikationsverket
sätta ut en tillräcklig tidsfrist inom vilken 
saken ska rättas till.

Kommunikationsverket kan återkalla ett 
beslut att godkänna ett bedömningsorgan el-
ler utse ett certifieringsorgan om organet 
inte har korrigerat sin verksamhet inom den 
tid som satts ut enligt 1 mom. och det är 
fråga om en väsentlig förseelse eller för-
summelse.

38 §

Återkallande av godkännande som organ för 
bedömning av överensstämmelse eller utse-

ende till certifieringsorgan

Om Transport- och kommunikationsverket
konstaterar att ett organ för bedömning av 
överensstämmelse eller ett certifieringsorg-
an inte uppfyller föreskrivna villkor eller att 
organet i väsentlig grad handlar i strid med 
gällande bestämmelser, ska Transport- och 
kommunikationsverket sätta ut en tillräcklig 
tidsfrist inom vilken saken ska rättas till.

Transport- och kommunikationsverket kan 
återkalla ett beslut att godkänna ett bedöm-
ningsorgan eller utse ett certifieringsorgan 
om organet inte har korrigerat sin verksam-
het inom den tid som satts ut enligt 1 mom. 
och det är fråga om en väsentlig förseelse el-
ler försummelse.

42 §

Allmän styrning och Kommunikationsver-
kets föreskrifter 

Kommunikationsministeriet svarar för den 
allmänna styrningen och utvecklingen av 
stark autentisering och betrodda tjänster.

Kommunikationsverket får meddela när-
mare föreskrifter om

1) kraven enligt 8 § 1 mom. 4 och 5 punk-

42 §

Allmän styrning samt Transport- och kom-
munikationsverkets föreskrifter 

Kommunikationsministeriet svarar för den 
allmänna styrningen och utvecklingen av 
stark autentisering och betrodda tjänster.
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om

1) kraven enligt 8 § 1 mom. 4 och 5 punk-

RP 61/2018 rd



1772

ten på säkerhet och tillförlitlighet hos identi-
fieringssystemet, 

2) innehållet i de uppgifter som ska anmä-
las enligt 10 § och inlämnandet av dem till 
Kommunikationsverket, 

3) egenskaperna enligt 12 a § 2 mom. hos 
förtroendenätets gränssnitt, 

4) när störningar som avses i 16 § är bety-
dande och om innehållet i anmälningar en-
ligt 16 § 1 mom. samt anmälningarnas form 
och inlämnandet av dem,

5) grunderna för bedömningen enligt 29, 
30 och 32 § av överensstämmelsen hos en 
identifieringstjänst, en betrodd tjänst och 
den nationella noden,

6) kompetenskraven enligt 33 § för organ 
för bedömning av överensstämmelse med 
beaktande av vad som föreskrivs i EU:s för-
ordning om elektronisk identifiering,

7) de uppgifter som ska ingå i en ansökan 
enligt 35 § och inlämnandet av dem till 
Kommunikationsverket, 

8) de krav som ställs på certifieringsorgan 
som avses i 36 §, förfarandet vid certifiering 
och kraven på anordningar för skapande av 
elektroniska underskrifter och elektroniska 
stämplar med beaktande av vad som före-
skrivs i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering.

ten på säkerhet och tillförlitlighet hos identi-
fieringssystemet, 

2) innehållet i de uppgifter som ska anmä-
las enligt 10 § och inlämnandet av dem till 
Transport- och kommunikationsverket, 

3) egenskaperna enligt 12 a § 2 mom. hos 
förtroendenätets gränssnitt, 

4) när störningar som avses i 16 § är bety-
dande och om innehållet i anmälningar en-
ligt 16 § 1 mom. samt anmälningarnas form 
och inlämnandet av dem,

5) grunderna för bedömningen enligt 29, 
30 och 32 § av överensstämmelsen hos en 
identifieringstjänst, en betrodd tjänst och 
den nationella noden,

6) kompetenskraven enligt 33 § för organ 
för bedömning av överensstämmelse med 
beaktande av vad som föreskrivs i EU:s för-
ordning om elektronisk identifiering,

7) de uppgifter som ska ingå i en ansökan 
enligt 35 § och inlämnandet av dem till 
Transport- och kommunikationsverket,

8) de krav som ställs på certifieringsorgan 
som avses i 36 §, förfarandet vid certifiering 
och kraven på anordningar för skapande av 
elektroniska underskrifter och elektroniska 
stämplar med beaktande av vad som före-
skrivs i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering.

42 a §

Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket ska utöva tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag, om inte 
något annat föreskrivs i denna lag. 

Kommunikationsverket ska i enlighet med 
EU:s förordning om elektronisk identifiering 

1) delta i samarbetet mellan Europeiska 
unionens medlemsstater i det inter-
operabilitetsramverk för elektronisk identi-
fiering som avses i artikel 12 i förordningen 
och i det samarbetsnätverk som upprättats 
för detta ändamål, 

2) anmäla system för elektronisk identifie-
ring till Europeiska kommissionen i enlighet 
med artiklarna 7—10 i förordningen,

3) vara tillsynsorgan enligt artikel 17 i 
förordningen och sköta tillsynsorganets 

42 a §

Transport- och kommunikationsverkets
uppgifter

Transport- och kommunikationsverket ska 
utöva tillsyn över efterlevnaden av denna 
lag, om inte något annat föreskrivs i denna 
lag.

Transport- och kommunikationsverket ska 
i enlighet med EU:s förordning om elektro-
nisk identifiering

1) delta i samarbetet mellan Europeiska 
unionens medlemsstater i det inter-
operabilitetsramverk för elektronisk identi-
fiering som avses i artikel 12 i förordningen 
och i det samarbetsnätverk som upprättats 
för detta ändamål,

2) anmäla system för elektronisk identifie-
ring till Europeiska kommissionen i enlighet 
med artiklarna 7—10 i förordningen,

3) vara tillsynsorgan enligt artikel 17 i 
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uppgifter enligt förordningen,
4) i enlighet med artikel 22 i förordningen 

föra och publicera förteckningar över kvali-
ficerade tillhandahållare av betrodda tjänster 
i Finland och över de kvalificerade betrodda 
tjänster som dessa tillhandahåller. 

Kommunikationsverkets beslutanderätt 
omfattar inte avtalsförhållanden mellan par-
ter eller frågor om ersättningsskyldighet.

förordningen och sköta tillsynsorganets 
uppgifter enligt förordningen,

4) i enlighet med artikel 22 i förordningen 
föra och publicera förteckningar över kvali-
ficerade tillhandahållare av betrodda tjänster 
i Finland och över de kvalificerade betrodda 
tjänster som dessa tillhandahåller.

Transport- och kommunikationsverkets 
beslutanderätt omfattar inte avtalsförhållan-
den mellan parter eller frågor om ersätt-
ningsskyldighet.

43 §

Rätt till information

När Kommunikationsverket fullgör sina 
uppgifter enligt denna lag har verket trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få den in-
formation som behövs för skötseln av upp-
gifterna av dem vars rättigheter och skyldig-
heter denna lag gäller och av dem som hand-
lar för dessas räkning.

Dataombudsmannen har i sitt uppdrag rätt 
att få information enligt personuppgiftsla-
gen.

43 §

Rätt till information

När Transport- och kommunikationsverket
fullgör sina uppgifter enligt denna lag har 
verket trots sekretessbestämmelserna rätt att 
få den information som behövs för skötseln 
av uppgifterna av dem vars rättigheter och 
skyldigheter denna lag gäller och av dem 
som handlar för dessas räkning.

Dataombudsmannen har i sitt uppdrag rätt 
att få information enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) 2016/679 
om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan 
den allmänna dataskyddsförordningen).

44 §

Myndighetssamarbete och rätt att lämna in-
formation

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen trots sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller utlämnande 
av uppgifter rätt att lämna Finansinspektion-
en och Konkurrens- och konsumentverket 
den information som de behöver för skötseln 
av sina uppgifter. Finansinspektionen och 
Konkurrens- och konsumentverket har mot-
svarande rätt att trots sekretessbestämmel-
serna lämna Kommunikationsverket och da-
taombudsmannen de uppgifter som behövs 
för skötseln av deras uppgifter enligt denna 

44 §

Myndighetssamarbete och rätt att lämna in-
formation

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Transport- och kommunikationsverket och 
dataombudsmannen trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäl-
ler utlämnande av uppgifter rätt att lämna 
Finansinspektionen och Konkurrens- och 
konsumentverket den information som de 
behöver för skötseln av sina uppgifter. Fi-
nansinspektionen och Konkurrens- och kon-
sumentverket har motsvarande rätt att trots 
sekretessbestämmelserna lämna Transport-
och kommunikationsverket och dataom-
budsmannen de uppgifter som behövs för 
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lag.
När Kommunikationsverket och dataom-

budsmannen utför uppgifter enligt denna lag 
ska de vid behov samarbeta på lämpligt sätt 
med Finansinspektionen och Konkurrens-
och konsumentverket samt med varandra.

skötseln av deras uppgifter enligt denna lag.
När Transport- och kommunikationsverket

och dataombudsmannen utför uppgifter en-
ligt denna lag ska de vid behov samarbeta på 
lämpligt sätt med Finansinspektionen och 
Konkurrens- och konsumentverket samt 
med varandra.

45 §

Administrativa tvångsmedel

Kommunikationsverket kan ge en anmärk-
ning till den som bryter mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av 
den, eller mot EU:s förordning om elektro-
nisk identifiering eller bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av den, samt ålägga 
denne att avhjälpa felet eller försummelsen 
inom skälig tid. Beslutet kan förenas med 
vite eller med hot om att verksamheten 
kommer att avbrytas helt eller delvis eller att 
den försummade åtgärden kommer att vidtas 
på den försumliges bekostnad. Bestämmel-
ser om vite, hot om avbrytande och hot om 
tvångsutförande finns i viteslagen 
(1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits 
på den försumliges bekostnad betalas av sta-
tens medel och indrivs hos den försumlige 
på det sätt som föreskrivs i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).

45 §

Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan 
ge en anmärkning till den som bryter mot 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
eller föreskrifter eller beslut som har medde-
lats med stöd av den, eller mot EU:s förord-
ning om elektronisk identifiering eller be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av 
den, samt ålägga denne att avhjälpa felet el-
ler försummelsen inom skälig tid. Beslutet 
kan förenas med vite eller med hot om att 
verksamheten kommer att avbrytas helt eller 
delvis eller att den försummade åtgärden 
kommer att vidtas på den försumliges be-
kostnad. Bestämmelser om vite, hot om av-
brytande och hot om tvångsutförande finns i 
viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits 
på den försumliges bekostnad betalas av sta-
tens medel och indrivs hos den försumlige 
på det sätt som föreskrivs i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter (706/2007).

45 a §

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som gäller 
EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring, denna lag eller bestämmelser som ut-
färdats eller föreskrifter som meddelats med 
stöd av dem, eller en störning i datasäker-
heten, omedelbart och i väsentlig grad även-
tyrar tillförlitligheten hos en identifierings-
tjänst eller betrodd tjänst, får Kommunikat-
ionsverket omgående besluta om behövliga 
interimistiska åtgärder oberoende av den 
tidsfrist som avses i 45 §.

Kommunikationsverket ska innan det be-
slutar om interimistiska åtgärder ge den som 

45 a §

Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som gäller 
EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring, denna lag eller bestämmelser som ut-
färdats eller föreskrifter som meddelats med 
stöd av dem, eller en störning i datasäker-
heten, omedelbart och i väsentlig grad även-
tyrar tillförlitligheten hos en identifierings-
tjänst eller betrodd tjänst, får Transport- och 
kommunikationsverket omgående besluta 
om behövliga interimistiska åtgärder obero-
ende av den tidsfrist som avses i 45 §.

Transport- och kommunikationsverket ska 
innan det beslutar om interimistiska åtgärder 
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är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, 
utom när detta inte kan ordnas så snabbt 
som ärendets brådskande natur nödvändigt-
vis kräver.

Som interimistisk åtgärd kan Kommuni-
kationsverket förbjuda eller avbryta

1) tillhandahållandet av en identifierings-
metod som stark autentisering,

2) tillhandahållandet av en sådan kvalifi-
cerad betrodd tjänst som avses i artikel 3.17 
i EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring,

3) tillhandahållandet av ett system för 
elektronisk identifiering som anmälts enligt 
artikel 9.1 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering,

4) tillhandahållandet av autentisering en-
ligt artikel 7 f i EU:s förordning om elektro-
nisk identifiering.

De interimistiska åtgärderna kan vara i 
kraft i högst tre månader. Beslut om interim-
istiska åtgärder får överklagas separat, på 
samma sätt som beslut som avses i 45 § 1 
mom.

ge den som är föremål för beslutet tillfälle 
att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas 
så snabbt som ärendets brådskande natur 
nödvändigtvis kräver.

Som interimistisk åtgärd kan Transport-
och kommunikationsverket förbjuda eller 
avbryta

1) tillhandahållandet av en identifierings-
metod som stark autentisering,

2) tillhandahållandet av en sådan kvalifi-
cerad betrodd tjänst som avses i artikel 3.17 
i EU:s förordning om elektronisk identifie-
ring,

3) tillhandahållandet av ett system för 
elektronisk identifiering som anmälts enligt 
artikel 9.1 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering,

4) tillhandahållandet av autentisering en-
ligt artikel 7 f i EU:s förordning om elektro-
nisk identifiering.

De interimistiska åtgärderna kan vara i 
kraft i högst tre månader. Beslut om interim-
istiska åtgärder får överklagas separat, på 
samma sätt som beslut som avses i 45 § 1 
mom.

46 §

Inspektionsrätt

Kommunikationsverket har rätt att utföra 
inspektioner av leverantörer av identifie-
ringstjänster och av leverantörernas tjänster, 
av organ för bedömning av överensstäm-
melse som avses i 28 §, av certifieringsorg-
an enligt 36 § för anordningar för skapande 
av kvalificerade elektroniska underskrifter 
och elektroniska stämplar och dessa organs 
verksamhet, av certifikatutfärdare som till-
handahåller kvalificerade certifikat samt av 
tillhandahållare av betrodda tjänster och de-
ras tjänster. En inspektion kan genomföras 
för att övervaka fullgörandet av skyldigheter 
enligt denna lag och EU:s förordning om 
elektronisk identifiering samt bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter och beslut 
som har meddelats med stöd av dem. Be-
stämmelser om inspektioner finns i 39 § i 
förvaltningslagen.

Kommunikationsverket förordnar en in-
spektör att utföra de inspektioner som avses 

46 §

Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att utföra inspektioner av leverantörer av 
identifieringstjänster och av leverantörernas 
tjänster, av organ för bedömning av över-
ensstämmelse som avses i 28 §, av certi-
fieringsorgan enligt 36 § för anordningar för 
skapande av kvalificerade elektroniska un-
derskrifter och elektroniska stämplar och 
dessa organs verksamhet, av certifikatutfär-
dare som tillhandahåller kvalificerade certi-
fikat samt av tillhandahållare av betrodda 
tjänster och deras tjänster. En inspektion kan 
genomföras för att övervaka fullgörandet av 
skyldigheter enligt denna lag och EU:s för-
ordning om elektronisk identifiering samt 
bestämmelser som utfärdats och föreskrifter 
och beslut som har meddelats med stöd av 
dem. Bestämmelser om inspektioner finns i 
39 § i förvaltningslagen.

Transport- och kommunikationsverket
förordnar en inspektör att utföra de inspekt-
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i 1 mom. Den som utför inspektionen har 
rätt att hos en leverantör av identifierings-
tjänster, hos en certifikatutfärdare som till-
handahåller kvalificerade certifikat och hos 
en tillhandahållare av betrodda tjänster samt 
hos personer som dessa anlitar granska så-
dan maskinvara och programvara som kan 
vara av betydelse vid tillsynen över efter-
levnaden av denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats och de föreskrifter som med-
delats med stöd av den.

Leverantörer av identifieringstjänster, cer-
tifikatutfärdare som tillhandahåller kvalifi-
cerade certifikat, tillhandahållare av be-
trodda tjänster och de personer som dessa 
anlitar ska för inspektionen ge en inspektör 
som avses i 2 mom. tillträde till alla andra 
utrymmen än sådana som används för bo-
ende av permanent natur.

Dataombudsmannen har vid fullgörandet 
av sina uppgifter den rätt att utföra inspekt-
ioner som anges i personuppgiftslagen.

ioner som avses i 1 mom. Den som utför in-
spektionen har rätt att hos en leverantör av 
identifieringstjänster, hos en certifikatutfär-
dare som tillhandahåller kvalificerade certi-
fikat och hos en tillhandahållare av betrodda 
tjänster samt hos personer som dessa anlitar 
granska sådan maskinvara och programvara 
som kan vara av betydelse vid tillsynen över 
efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av den.

Leverantörer av identifieringstjänster, cer-
tifikatutfärdare som tillhandahåller kvalifi-
cerade certifikat, tillhandahållare av be-
trodda tjänster och de personer som dessa 
anlitar ska för inspektionen ge en inspektör 
som avses i 2 mom. tillträde till alla andra 
utrymmen än sådana som används för bo-
ende av permanent natur.

Dataombudsmannen har vid fullgörandet 
av sina uppgifter den rätt att utföra inspekt-
ioner som anges i den allmänna dataskydds-
förordningen och dataskyddslagen ( / ).

47 §

Avgifter till Kommunikationsverket

När en leverantör av identifieringstjänster 
eller en sammanslutning av tjänsteleverantö-
rer som har gjort en anmälan enligt 10 § re-
gistreras första gången ska den betala Kom-
munikationsverket en registreringsavgift på 
5 000 euro. Leverantören av identifierings-
tjänster eller sammanslutningen ska dessu-
tom betala Kommunikationsverket en årlig 
tillsynsavgift på sammanlagt 14 000 euro för 
tillsynen över alla de identifieringstjänster 
som leverantören eller sammanslutningen 
tillhandahåller

En kvalificerad tillhandahållare av be-
trodda tjänster som gjort en anmälan enligt 
artikel 21 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering och en certifikatutfärdare som 
tillhandahåller kvalificerade betrodda tjäns-
ter ska betala Kommunikationsverket en re-
gistreringsavgift på 5 000 euro för varje be-
trodd tjänst de tillhandahåller. Dessutom ska 
de betala Kommunikationsverket en årlig 
tillsynsavgift på 14  00 euro för den första 
kvalificerade betrodda tjänst som de tillhan-

47 §

Avgifter till Transport- och kommunikat-
ionsverket

När en leverantör av identifieringstjänster 
eller en sammanslutning av tjänsteleverantö-
rer som har gjort en anmälan enligt 10 § re-
gistreras första gången ska den betala 
Transport- och kommunikationsverket en 
registreringsavgift på 5 000 euro. Leverantö-
ren av identifieringstjänster eller samman-
slutningen ska dessutom betala Transport-
och kommunikationsverket en årlig tillsyns-
avgift på sammanlagt 14 000 euro för tillsy-
nen över alla de identifieringstjänster som 
leverantören eller sammanslutningen till-
handahåller. 

En kvalificerad tillhandahållare av be-
trodda tjänster som gjort en anmälan enligt 
artikel 21 i EU:s förordning om elektronisk 
identifiering och en certifikatutfärdare som 
tillhandahåller kvalificerade betrodda tjäns-
ter ska betala Transport- och kommunikat-
ionsverket en registreringsavgift på 5 000 
euro för varje betrodd tjänst de tillhandahål-
ler. Dessutom ska de betala Transport- och 
kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift 
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dahåller och en årlig tillsynsavgift på 9 000 
euro för varje därpå följande kvalificerade 
betrodda tjänst som de tillhandahåller. Om 
en certifikatutfärdare som tillhandahåller be-
trodda tjänster även gör en anmälan enligt 
10 §, ska certifikatutfärdaren dessutom be-
tala den registreringsavgift som anges i 1 
mom.

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse som godkänts enligt 34 § ska betala 
Kommunikationsverket en utnämningsavgift 
på 10 000 euro. Dessutom ska organet betala 
Kommunikationsverket en årlig tillsynsav-
gift på 15 000 euro.

Ett certifieringsorgan som utsetts enligt 36 
§ ska betala Kommunikationsverket en ut-
nämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom 
ska organet betala Kommunikationsverket en 
årlig tillsynsavgift på 15 000 euro.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften 
och tillsynsavgiften täcker Kommunikat-
ionsverkets kostnader för att utföra uppgif-
terna enligt denna lag, med undantag för de 
uppgifter som avses i 46 § 1 mom. Tillsyns-
avgiften ska betalas till fullt belopp också 
under det första verksamhetsåret, även om 
verksamheten inleds under året. Tillsynsav-
giften återbetalas inte, även om tjänsteleve-
rantören upphör med sin verksamhet under 
året.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften 
och tillsynsavgiften påförs av Kommunikat-
ionsverket och avgifterna är direkt utsök-
bara. I Kommunikationsverkets beslut om 
påförande av avgift får ändring sökas i en-
lighet med 49 § 1 mom. Närmare bestäm-
melser om verkställigheten av avgifterna får 
utfärdas genom förordning av kommunikat-
ionsministeriet.

Bestämmelser om indrivning av registre-
ringsavgiften, utnämningsavgiften och till-
synsavgiften finns i lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter. Om avgifterna inte 
betalas senast på förfallodagen, tas årlig 
dröjsmålsränta ut på det obetalda beloppet 
enligt den räntesats som avses i 4 § i ränte-
lagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta 
kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på 

på 14 000 euro för den första kvalificerade 
betrodda tjänst som de tillhandahåller och en 
årlig tillsynsavgift på 9 000 euro för varje 
därpå följande kvalificerade betrodda tjänst 
som de tillhandahåller. Om en certifikatut-
färdare som tillhandahåller betrodda tjänster 
även gör en anmälan enligt 10 §, ska certifi-
katutfärdaren dessutom betala den registre-
ringsavgift som anges i 1 mom.

Ett organ för bedömning av överensstäm-
melse som godkänts enligt 34 § ska betala 
Transport- och kommunikations-verket en 
utnämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom 
ska organet betala Transport- och kommuni-
kationsverket en årlig tillsynsavgift på 15 
000 euro.

Ett certifieringsorgan som utsetts enligt 36 
§ ska betala Transport- och kommunikat-
ionsverket en utnämningsavgift på 10 000 
euro. Dessutom ska organet betala Trans-
port- och kommunikationsverket en årlig 
tillsynsavgift på 15 000 euro.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften 
och tillsynsavgiften täcker Transport- och 
kommunikationsverkets kostnader för att ut-
föra uppgifterna enligt denna lag, med un-
dantag för de uppgifter som avses i 46 § 1 
mom. Tillsynsavgiften ska betalas till fullt 
belopp också under det första verksamhetså-
ret, även om verksamheten inleds under året. 
Tillsynsavgiften återbetalas inte, även om 
tjänsteleverantören upphör med sin verk-
samhet under året.

Registreringsavgiften, utnämningsavgiften 
och tillsynsavgiften påförs av Transport-
och kommunikationsverket och avgifterna är 
direkt utsökbara. I Transport- och kommuni-
kationsverkets beslut om påförande av avgift 
får ändring sökas i enlighet med 49 § 1 
mom. Närmare bestämmelser om verkstäl-
ligheten av avgifterna får utfärdas genom 
förordning av kommunikations-ministeriet.

Bestämmelser om indrivning av registre-
ringsavgiften, utnämningsavgiften och till-
synsavgiften finns i lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter. Om avgifterna inte 
betalas senast på förfallodagen, tas årlig 
dröjsmålsränta ut på det obetalda beloppet 
enligt den räntesats som avses i 4 § i ränte-
lagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta 
kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på 
fem euro om dröjsmålsräntan är mindre än 

RP 61/2018 rd



1778

fem euro om dröjsmålsräntan är mindre än 
detta belopp.

För en inspektion som avses i 46 § 1 mom. 
tas kostnaderna för inspektionen ut av före-
målet för inspektionen med iakttagande av 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

detta belopp.
För en inspektion som avses i 46 § 1 mom. 

tas kostnaderna för inspektionen ut av före-
målet för inspektionen med iakttagande av 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

49 §

Sökande av ändring i myndighetsbeslut

Omprövning av ett beslut som fattats av 
Kommunikationsverket om en avgift som 
ska betalas till Kommunikationsverket enligt 
47 § får begäras på det sätt som anges i 7 a 
kap. i förvaltningslagen.

Beslut som Kommunikationsverket fattat 
med anledning av en begäran om ompröv-
ning samt andra beslut av Kommunikations-
verket än sådana som avses i 1 mom. får 
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återkallande av ett beslut om att 
godkänna ett organ för bedömning av över-
ensstämmelse eller om att utse ett certi-
fieringsorgan får överklagas genom besvär 
på det sätt som anges i förvaltningsprocess-
lagen. Över andra beslut av förvaltnings-
domstolen får besvär anföras endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Kommunikationsverket får i sina beslut be-
stämma att beslutet ska iakttas innan det har 
vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan 
dock förbjuda verkställigheten av beslutet 
tills besvären har avgjorts. 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett 
beslut av dataombudsmannen finns i per-
sonuppgiftslagen.

49 §

Sökande av ändring i myndighetsbeslut

Omprövning av ett beslut som fattats av 
Transport- och kommunikationsverket om 
en avgift som ska betalas till Transport- och 
kommunikationsverket enligt 47 § får begä-
ras på det sätt som anges i 7 a kap. i förvalt-
ningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikat-
ionsverket fattat med anledning av en begä-
ran om omprövning samt andra beslut av 
Transport- och kommunikations-verket än 
sådana som avses i 1 mom. får överklagas 
genom besvär hos förvaltnings-domstolen 
på det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden ( / ).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende 
som gäller återkallande av ett beslut om att 
godkänna ett organ för bedömning av över-
ensstämmelse eller om att utse ett certi-
fieringsorgan får överklagas genom besvär 
på det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. Över andra beslut av 
förvaltningsdomstolen får besvär anföras 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket får i 
sina beslut bestämma att beslutet ska iakttas 
innan det har vunnit laga kraft. Besvärs-
myndigheten kan dock förbjuda verkställig-
heten av beslutet tills besvären har avgjorts. 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett 
beslut av dataombudsmannen finns i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning)personuppgiftslagen

49 a § 49 a §
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Sökande av ändring i beslut av organ för 
bedömning av överensstämmelse och beslut 

av certifieringsorgan

Omprövning av ett beslut som fattats av 
ett organ för bedömning av överensstäm-
melse eller av ett certifieringsorgan med 
stöd av denna lag får begäras hos Kommuni-
kationsverket på det sätt som anges i 7 a 
kap. i förvaltningslagen.

Beslut som fattats med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges förvaltningsprocesslagen. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut av organ för bedömning av över-
ensstämmelse och beslut av certifieringsorg-
an ska iakttas oberoende av ändringssö-
kande, om inte den myndighet där ändring 
sökts bestämmer något annat.

Sökande av ändring i beslut av organ för 
bedömning av överensstämmelse och beslut 

av certifieringsorgan

Omprövning av ett beslut som fattats av 
ett organ för bedömning av överensstäm-
melse eller av ett certifieringsorgan med 
stöd av denna lag får begäras hos Transport-
och kommunikationsverket på det sätt som 
anges i 7 a kap. i förvaltningslagen.

Beslut som fattats med anledning av en 
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden. Över förvaltnings-
domstolens beslut får besvär anföras endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.

Beslut av organ för bedömning av över-
ensstämmelse och beslut av certifieringsorg-
an ska iakttas oberoende av ändringssö-
kande, om inte den myndighet där ändring 
sökts bestämmer något annat.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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80.

Lag

om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 3 ja 4 §, sådana de lyder, 3 

§ i lagarna 395/2003, 475/2012 och 1170/2016 samt 4 § i lag 1216/2014, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 §

Statens televisions- och radiofond och dess 
medel

För det syfte som anges i 1 § finns statens 
televisions- och radiofond som står utanför 
statsbudgeten och som förvaltas av Kommu-
nikationsverket.

För att täcka kostnaderna för den allmän-
nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993) får fonden me-
del ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 
uppgår anslaget till 500 miljoner euro. An-
slagsbeloppet justeras årligen så att det mot-
svarar förändringen i kostnadsnivån. Som 
grund för justeringen används ett index som 
till en tredjedel består av levnadskostnads-
indexet och till två tredjedelar av förtjänst-
nivåindexet.

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig juste-
ring av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 
och 2018.

3 §

Statens televisions- och radiofond och dess 
medel

För det syfte som anges i 1 § finns statens 
televisions- och radiofond som står utanför 
statsbudgeten och som förvaltas av Trans-
port- och kommunikationsverket.

För att täcka kostnaderna för den allmän-
nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993) får fonden me-
del ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 
uppgår anslaget till 500 miljoner euro. An-
slagsbeloppet justeras årligen så att det mot-
svarar förändringen i kostnadsnivån. Som 
grund för justeringen används ett index som 
till en tredjedel består av levnadskostnads-
indexet och till två tredjedelar av förtjänst-
nivåindexet. 

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig juste-
ring av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 
och 2018.

4 §

Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut 
iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) 
och med stöd av lagen utfärdade bestämmel-
ser. Bland fondens bokslutskalkyler ska 
också finnas en kalkyl över dispositionspla-
nens utfall. Kommunikationsverket godkän-
ner och undertecknar fondens bokslut och 
lämnar det till kommunikationsministeriet 
för fastställelse.

4 §

Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut 
iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) 
och med stöd av lagen utfärdade bestämmel-
ser. Bland fondens bokslutskalkyler ska 
också finnas en kalkyl över dispositionspla-
nens utfall. Transport- och kommunikat-
ionsverket godkänner och undertecknar fon-
dens bokslut och lämnar det till kommuni-
kationsministeriet för fastställelse.
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Statens revisionsverk verkställer årligen 
revision av fonden.

Revisorn ska granska fondens förvaltning, 
bokföring och bokslut. Revisorn ska för 
varje räkenskapsperiod avge en revisionsbe-
rättelse med särskilt utlåtande om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av fondens 
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning,

3) huruvida fondens förvaltning och verk-
samhet har skötts i enlighet med gällande 
bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet.
När revisionen har verkställts ska revisorn 

göra en anteckning om detta i bokslutet. An-
teckningen ska innehålla en hänvisning till 
revisionsberättelsen samt ett utlåtande om 
huruvida bokslutet har upprättats i enlighet 
med bestämmelserna och föreskrifterna om 
hur bokslut ska upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden 
finner att det finns skäl till betydande an-
märkning i fråga om förvaltningen och eko-
nomin i den sammanslutning som granskas, 
ska kommunikationsministeriet omedelbart 
underrättas om saken.

Kommunikationsverket är skyldigt att vid 
behov bistå revisorn vid verkställandet av 
revisionen.

Statens revisionsverk verkställer årligen 
revision av fonden.

Revisorn ska granska fondens förvaltning, 
bokföring och bokslut. Revisorn ska för 
varje räkenskapsperiod avge en revisionsbe-
rättelse med särskilt utlåtande om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av fondens 
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning,

3) huruvida fondens förvaltning och verk-
samhet har skötts i enlighet med gällande 
bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet.
När revisionen har verkställts ska revisorn

göra en anteckning om detta i bokslutet. An-
teckningen ska innehålla en hänvisning till 
revisionsberättelsen samt ett utlåtande om 
huruvida bokslutet har upprättats i enlighet 
med bestämmelserna och föreskrifterna om 
hur bokslut ska upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden 
finner att det finns skäl till betydande an-
märkning i fråga om förvaltningen och eko-
nomin i den sammanslutning som granskas, 
ska kommunikationsministeriet omedelbart 
underrättas om saken.

Transport- och kommunikationsverket är 
skyldigt att vid behov bistå revisorn vid 
verkställandet av revisionen.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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81.

Lag

om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 §, sådan den lyder i lagarna 948/2017, ( / ) och 

( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

7 §

Till följande tjänster kan endast finska 
medborgare utnämnas:

1) tjänsterna som justitiekansler och biträ-
dande justitiekansler samt tjänsten som 
kanslichef och tjänsterna som referendarie-
råd såsom avdelningschefer vid justitiekans-
lersämbetet,

2) tjänsterna som statssekreterare, stats-
sekreterare såsom kanslichef, kanslichef, 
avdelningschef och motsvarande eller högre 
tjänst, biträdande avdelningschef, byråchef 
och andra enhetschefstjänster vid ett mini-
sterium samt tjänsteförhållanden för viss tid 
som en ministers specialmedarbetare,

3) ministerietjänster vars uppgifter omfat-
tar att vara beredskapschef eller sköta bered-
skaps- och förberedelseuppgifter vid ett mi-
nisterium eller att annat än tillfälligt hantera 
klassificerade handlingar på skyddsnivå I el-
ler II,

4) ämbetsverks chefstjänster,
5) utrikesförvaltningens tjänster,
6) domartjänster och tjänster vars uppgif-

ter omfattar att vara åklagare eller utmät-
ningsman samt tjänsten som underrättelse-
ombudsman och tjänster vid underrättelse-
ombudsmannafunktionen

7) tjänsterna som chef eller direktör som 
är direkt underställd en verkschef inom inri-
kesministeriets ansvarsområde, polismans-
tjänster enligt polislagen (872/2011), andra 
tjänster vid skyddspolisen än polismans-
tjänster, sådana tjänster inom polisförvalt-
ningen vars uppgifter omfattar att annat än 

7 §

Till följande tjänster kan endast finska 
medborgare utnämnas:

1) tjänsterna som justitiekansler och biträ-
dande justitiekansler samt tjänsten som 
kanslichef och tjänsterna som referendarie-
råd såsom avdelningschefer vid justitiekans-
lersämbetet,

2) tjänsterna som statssekreterare, stats-
sekreterare såsom kanslichef, kanslichef, 
avdelningschef och motsvarande eller högre
tjänst, biträdande avdelningschef, byråchef 
och andra enhetschefstjänster vid ett mini-
sterium samt tjänsteförhållanden för viss tid 
som en ministers specialmedarbetare,

3) ministerietjänster vars uppgifter omfat-
tar att vara beredskapschef eller sköta bered-
skaps- och förberedelseuppgifter vid ett mi-
nisterium eller att annat än tillfälligt hantera 
klassificerade handlingar på skyddsnivå I el-
ler II,

4) ämbetsverks chefstjänster,
5) utrikesförvaltningens tjänster,
6) domartjänster och tjänster vars uppgif-

ter omfattar att vara åklagare eller utmät-
ningsman samt tjänsten som underrättelse-
ombudsman och tjänster vid underrättelse-
ombudsmannafunktionen

7) tjänsterna som chef eller direktör som 
är direkt underställd en verkschef inom inri-
kesministeriets ansvarsområde, polismans-
tjänster enligt polislagen (872/2011), andra 
tjänster vid skyddspolisen än polismans-
tjänster, sådana tjänster inom polisförvalt-
ningen vars uppgifter omfattar att annat än 
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tillfälligt hantera klassificerade handlingar 
på skyddsnivå I eller II, samt gränsbevak-
ningsväsendets tjänster,

8) försvarsministeriets och försvarsmak-
tens tjänster,

9) sådana tjänster vid finansministeriet och 
Befolkningsregistercentralen vars uppgifter 
har en väsentlig betydelse för informations 
och cybersäkerheten, sådana tjänster vid 
Tullen vars uppgifter omfattar rätt att an-
hålla eller att delta i övervakning och tryg-
gande av Finlands territoriella integritet, 
tjänster som omfattar brottsundersökning 
och övervakningsuppgifter inom Tullens 
verksamhetsområde direktörstjänster som är 
direkt underställda Tullens generaldirektör 
samt direktörstjänster som är direkt under-
ställda Befolkningsregistercentralens överdi-
rektör,

10) sådana ledande sakkunnigtjänster vid 
arbets- och näringsministeriet vars uppgifter 
omfattar att behandla information som avses 
i lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp (172/2012),

11) tjänsten som överdirektör för IT-
centralen inom jord- och skogsbruksministe-
riets förvaltningsområde, tjänsten som över-
direktör för Lantmäteriverkets central för 
geografisk information, tjänsten som överdi-
rektör för Lantmäteriverkets produktionsen-
het samt tjänsterna som jakt- och fiskeöver-
vakare enligt lagen om Forststyrelsens jakt-
och fiskeövervakning (1157/2005),

12) tjänsterna som direktör eller överdi-
rektör som är direkt underställd generaldi-
rektören för Trafiksäkerhetsverket, Trafik-
verket, Kommunikationsverket och Meteoro-
logiska institutet samt tjänster som omfattar 
beredskaps- och förberedelse-uppgifter vid 
nämnda verk,

13) direktörstjänster som är direkt under-
ställda Energimyndighetens överdirektör.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tjänste-
utnämningar ska tillämpas också då en tjäns-
teman förordnas till ett uppdrag som mots-
varar en tjänst som avses i 1 mom. eller då 
en person med stöd av 9 § 1 mom. utses för 
att för viss tid eller annars tidsbegränsat 
sköta uppgifter som hör till en sådan tjänst 
eller ett sådant tjänsteförhållande som avses 

tillfälligt hantera klassificerade handlingar 
på skyddsnivå I eller II, samt Gränsbevak-
ningsväsendets tjänster,

8) försvarsministeriets och försvarsmak-
tens tjänster,

9) sådana tjänster vid finansministeriet och 
Befolkningsregistercentralen vars uppgifter 
har en väsentlig betydelse för informations-
och cybersäkerheten, sådana tjänster vid 
Tullen vars uppgifter omfattar rätt att an-
hålla eller att delta i övervakning och tryg-
gande av Finlands territoriella integritet, 
tjänster som omfattar brottsundersökning 
och övervakningsuppgifter inom Tullens 
verksamhetsområde, direktörstjänster som är 
direkt underställda Tullens generaldirektör 
samt direktörstjänster som är direkt under-
ställda Befolkningsregistercentralens överdi-
rektör,

10) sådana ledande sakkunnigtjänster vid 
arbets- och näringsministeriet vars uppgifter 
omfattar att behandla information som avses 
i lagen om tillsyn över utlänningars före-
tagsköp (172/2012),

11) tjänsten som överdirektör för IT-
centralen inom jord- och skogsbruksministe-
riets förvaltningsområde, tjänsten som över-
direktör för Lantmäteriverkets central för 
geografisk information, tjänsten som överdi-
rektör för Lantmäteriverkets produktionsen-
het samt tjänsterna som jakt- och fiskeöver-
vakare enligt lagen om Forststyrelsens jakt-
och fiskeövervakning (1157/2005),

12) tjänsterna som direktör eller överdi-
rektör som är direkt underställd generaldi-
rektören för Transport- och kommunikat-
ionsverket, Trafikledsverket och Meteorolo-
giska institutet samt sådana tjänster vid 
nämnda verk som omfattar beredskaps- och 
förberedelseuppgifter eller uppgifter som 
har en väsentlig betydelse för informations-
och cybersäkerheten, 

13) direktörstjänster som är direkt under-
ställda Energimyndighetens överdirektör.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tjänste-
utnämningar ska tillämpas också då en tjäns-
teman förordnas till ett uppdrag som mots-
varar en tjänst som avses i 1 mom. eller då 
en person med stöd av 9 § 1 mom. utses för 
att för viss tid eller annars tidsbegränsat 
sköta uppgifter som hör till en sådan tjänst 
eller ett sådant tjänsteförhållande som avses 
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i 1 mom. i denna paragraf. i 1 mom. i denna paragraf.
———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————
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82.

Lag

om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) 3—7 och

9—14 § som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

3 §

Samutnyttjande

En nätaktör är skyldig att på skriftlig begä-
ran av en annan nätaktör överlåta nyttjande-
rätten till sin fysiska infrastruktur på rättvisa 
och skäliga villkor. Nätaktören ska i begäran 
definiera projektet och dess tidsramar samt 
vilka delar av nätet som behövs. Om begä-
ran inte är tillräckligt specificerad, ska nät-
aktören utan dröjsmål be den nätaktör som 
framställt begäran att komplettera begäran. 
En nätaktör får vägra upplåta nyttjanderätt 
till sin fysiska infrastruktur endast på någon 
av följande grunder: 

1) den fysiska infrastrukturen är inte tek-
niskt lämplig för samutnyttjande, 

2) nätaktörens eget bruk och rimliga fram-
tida behov,

3) den allmänna eller nationella säkerheten 
äventyras,

4) andra tjänster som tillhandahålls i 
samma fysiska infrastruktur äventyras.

En nätaktör ska skriftligen besvara en be-
gäran som avses i 1 mom. inom en månad 
från det att begäran mottogs samt motivera 
sin eventuella vägran. Om nätaktören vägrar 
att upplåta nyttjanderätt till sin fysiska infra-
struktur eller låter bli att besvara en begäran 
om nyttjanderätt inom ovannämnda tidsfrist, 
eller om en överenskommelse om villkoren 
för nyttjanderätten inte har nåtts inom två 
månader från det att begäran om nyttjande-
rätt mottogs, kan den nätaktör som fram-

3 §

Samutnyttjande

En nätaktör är skyldig att på skriftlig begä-
ran av en annan nätaktör överlåta nyttjande-
rätten till sin fysiska infrastruktur på rättvisa 
och skäliga villkor. Nätaktören ska i begäran 
definiera projektet och dess tidsramar samt 
vilka delar av nätet som behövs. Om begä-
ran inte är tillräckligt specificerad, ska nät-
aktören utan dröjsmål be den nätaktör som 
framställt begäran att komplettera begäran. 
En nätaktör får vägra upplåta nyttjanderätt 
till sin fysiska infrastruktur endast på någon 
av följande grunder:

1) den fysiska infrastrukturen är inte tek-
niskt lämplig för samutnyttjande,

2) nätaktörens eget bruk och rimliga fram-
tida behov,

3) den allmänna eller nationella säkerheten 
äventyras,

4) andra tjänster som tillhandahålls i 
samma fysiska infrastruktur äventyras.

En nätaktör ska skriftligen besvara en be-
gäran som avses i 1 mom. inom en månad 
från det att begäran mottogs samt motivera 
sin eventuella vägran. Om nätaktören vägrar 
att upplåta nyttjanderätt till sin fysiska infra-
struktur eller låter bli att besvara en begäran 
om nyttjanderätt inom ovannämnda tidsfrist, 
eller om en överenskommelse om villkoren 
för nyttjanderätten inte har nåtts inom två 
månader från det att begäran om nyttjande-
rätt mottogs, kan den nätaktör som fram-
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ställt begäran föra ärendet till Kommunikat-
ionsverket för avgörande.

Om begäran om nyttjanderätt gäller en fy-
sisk infrastruktur som är belägen på en 
tredje parts område, svarar den som fram-
ställt begäran för att skaffa den nyttjanderätt 
som behövs.

ställt begäran föra ärendet till Transport-
och kommunikationsverket för avgörande.

Om begäran om nyttjanderätt gäller en fy-
sisk infrastruktur som är belägen på en 
tredje parts område, svarar den som fram-
ställt begäran för att skaffa den nyttjanderätt 
som behövs.

4 §

Sambyggnad

En nätaktör ska tillgodose en annan nätak-
törs begäran om sambyggnad av fysisk in-
frastruktur och sambyggnad av nät på rätt-
visa och skäliga villkor. Begäran ska fram-
ställas skriftligen och specificerat. En skälig 
begäran ska tillgodoses, om inte sambygg-
naden

1) leder till ökade kostnader för nätaktö-
rerna jämfört med om infrastrukturen eller 
nätet byggs separat,

2) gäller ett mindre byggprojekt, eller 
3) äventyrar nätets säkerhet eller använd-

ningen av nätet för det avsedda ändamålet.
Begäran om sambyggnad ska lämnas in i 

ett så tidigt skede som möjligt och senast en 
månad innan ansökan om tillstånd för pro-
jektet lämnas till den behöriga myndigheten. 

Om inte annat avtalas ska kostnaderna för 
sambyggnaden delas mellan nätaktörerna i 
förhållande till de uppskattade kostnaderna 
om infrastrukturen eller nätet skulle ha 
byggts separat.

Vägrar en nätaktör tillgodose en annan 
nätaktörs begäran om sambyggnad, eller har 
en överenskommelse om villkoren inte nåtts 
inom en månad från det att begäran om 
sambyggnad mottogs, kan den nätaktör som 
framställt begäran föra ärendet till Kommu-
nikationsverket för avgörande.

4 §

Sambyggnad

En nätaktör ska tillgodose en annan nätak-
törs begäran om sambyggnad av fysisk in-
frastruktur och sambyggnad av nät på rätt-
visa och skäliga villkor. Begäran ska fram-
ställas skriftligen och specificerat. En skälig 
begäran ska tillgodoses, om inte sambygg-
naden

1) leder till ökade kostnader för nätaktö-
rerna jämfört med om infrastrukturen eller 
nätet byggs separat,

2) gäller ett mindre byggprojekt, eller
3) äventyrar nätets säkerhet eller använd-

ningen av nätet för det avsedda ändamålet.
Begäran om sambyggnad ska lämnas in i 

ett så tidigt skede som möjligt och senast en 
månad innan ansökan om tillstånd för pro-
jektet lämnas till den behöriga myndigheten.

Om inte annat avtalas ska kostnaderna för 
sambyggnaden delas mellan nätaktörerna i 
förhållande till de uppskattade kostnaderna 
om infrastrukturen eller nätet skulle ha 
byggts separat.

Vägrar en nätaktör tillgodose en annan 
nätaktörs begäran om sambyggnad, eller har 
en överenskommelse om villkoren inte nåtts 
inom en månad från det att begäran om 
sambyggnad mottogs, kan den nätaktör som 
framställt begäran föra ärendet till Trans-
port- och kommunikationsverket för avgö-
rande.

5 §

Central informationspunkt

Kommunikationsverket ska se till att det 
finns en lättanvänd och informationssäker 
central informationspunkt, genom vilken det 

5 §

Central informationspunkt

Transport- och kommunikationsverket ska 
se till att det finns en lättanvänd och inform-
ationssäker central informations-punkt, ge-
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utan obefogat dröjsmål och i digital form 
lämnas information om

1) nätens fysiska infrastruktur, 
2) planerade byggarbeten,
3) tillståndsförfaranden som gäller byg-

gande,
4) positionen för kablarna, rören och lik-

nande aktiva delar av nätet. 
Information behöver dock inte lämnas till 

den del lämnandet kan anses äventyra
1) nätens informationssäkerhet, 
2) allmän eller nationell säkerhet,
3) företags- och affärshemligheter. 
Bestämmelser om avgifter som tas ut för 

lämnande av information enligt 1 mom. 1—
3 punkten finns i lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992).

Omprövning av ett beslut som avses i 2 
mom. får sökas hos Kommunikationsverket. 
Bestämmelser om omprövning finns i för-
valtningslagen (434/2003).

nom vilken det utan obefogat dröjsmål och i 
digital form lämnas information om

1) nätens fysiska infrastruktur,
2) planerade byggarbeten,
3) tillståndsförfaranden som gäller byg-

gande,
4) positionen för kablarna, rören och lik-

nande aktiva delar av nätet.
Information behöver dock inte lämnas till 

den del lämnandet kan anses äventyra
1) nätens informationssäkerhet,
2) allmän eller nationell säkerhet,
3) företags- och affärshemligheter.
Bestämmelser om avgifter som tas ut för 

lämnande av information enligt 1 mom. 1–3 
punkten finns i lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

Omprövning av ett beslut som avses i 2 
mom. får sökas hos Transport- och kommu-
nikationsverket. Bestämmelser om ompröv-
ning finns i förvaltningslagen (434/2003).

6 §

Ordnande av den centrala informations-
punktens verksamhet

Kommunikationsverket kan sköta de upp-
gifter som avses i 5 § 1 mom. självt eller 
skaffa dessa tjänster hos en utomstående 
tjänsteleverantör, förutsatt att de uppgifter 
som överförs på tjänsteleverantören är av 
teknisk och biträdande art. En tjänsteleve-
rantör får inte i sin övriga affärsverksamhet 
utnyttja information som tjänsteleverantören 
tagit del av vid fullgörandet av uppgifterna.

På personer som är anställda hos en tjäns-
televerantör tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar när de utför upp-
gifter i enlighet med 5 § 1 mom. Personer 
som är anställda hos en tjänsteleverantör 
ska, när de utför uppgifter i enlighet med 5 § 
1 mom., iaktta vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999), förvaltningslagen, arkivla-
gen (831/1994), språklagen (423/2003) och 
samiska språklagen (1086/2003). Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen (412/1974).

6 §

Ordnande av den centrala informations-
punktens verksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan 
sköta de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 
självt eller skaffa dessa tjänster hos en ut-
omstående tjänsteleverantör, förutsatt att de 
uppgifter som överförs på tjänsteleverantö-
ren är av teknisk och biträdande art. En 
tjänsteleverantör får inte i sin övriga affärs-
verksamhet utnyttja information som tjäns-
televerantören tagit del av vid fullgörandet 
av uppgifterna.

På personer som är anställda hos en tjäns-
televerantör tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar när de utför upp-
gifter i enlighet med 5 § 1 mom. Personer 
som är anställda hos en tjänsteleverantör 
ska, när de utför uppgifter i enlighet med 5 § 
1 mom., iaktta vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999), förvaltningslagen, arkivla-
gen (831/1994), språklagen (423/2003) och 
samiska språklagen (1086/2003). Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen (412/1974).
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7 §

Informationsskyldighet

En nätaktör ska genom den centrala in-
formationspunkten i digital form och utan 
obefogat dröjsmål tillhandahålla den in-
formation som avses i 5 § 1 mom. och änd-
ringar i informationen. 

En nätaktör ska vid behov lämna den in-
formation om sin egen verksamhet som av-
ses i 5 § 1 mom. direkt på skriftlig begäran 
av en annan nätaktör. Informationen ska 
lämnas på rättvisa och skäliga villkor inom 
två månader från det att den skriftliga begä-
ran mottogs. Nätaktören kan vägra lämna in-
formationen på de grunder som avses i 5 § 2 
mom. Ett offentligt samfund är inte skyldigt 
att digitalisera information som avses i 5 § 1 
mom.

Ett offentligt samfund som förfogar över 
information som avses i 5 § 1 mom. i digital 
form ska genom den centrala informations-
punkten tillgängliggöra informationen och 
ändringar i den inom två månader från det 
att informationen mottogs, om information-
en inte annars finns att tillgå genom den 
centrala informationspunkten. Tidsfristen 
kan förlängas med högst en månad om det 
behövs för att säkerställa att informationen 
är tillförlitlig. 

Om det uppstår en tvist beträffande skyl-
digheterna enligt denna paragraf får den vars 
rättigheter eller intressen ärendet gäller föra 
ärendet till Kommunikationsverket för avgö-
rande.

7 §

Informationsskyldighet

En nätaktör ska genom den centrala in-
formationspunkten i digital form och utan 
obefogat dröjsmål tillhandahålla den in-
formation som avses i 5 § 1 mom. och änd-
ringar i informationen.

En nätaktör ska vid behov lämna den in-
formation om sin egen verksamhet som av-
ses i 5 § 1 mom. direkt på skriftlig begäran 
av en annan nätaktör. Informationen ska 
lämnas på rättvisa och skäliga villkor inom 
två månader från det att den skriftliga begä-
ran mottogs. Nätaktören kan vägra lämna in-
formationen på de grunder som avses i 5 § 2 
mom. Ett offentligt samfund är inte skyldigt 
att digitalisera information som avses i 5 § 1 
mom.

Ett offentligt samfund som förfogar över 
information som avses i 5 § 1 mom. i digital 
form ska genom den centrala informations-
punkten tillgängliggöra informationen och 
ändringar i den inom två månader från det 
att informationen mottogs, om information-
en inte annars finns att tillgå genom den 
centrala informationspunkten. Tidsfristen 
kan förlängas med högst en månad om det 
behövs för att säkerställa att informationen 
är tillförlitlig.

Om det uppstår en tvist beträffande skyl-
digheterna enligt denna paragraf får den vars 
rättigheter eller intressen ärendet gäller föra 
ärendet till Transport- och kommunikations-
verket för avgörande.

9 §

Undersökningar på plats 

En nätaktör ska på skriftlig begäran av en 
annan nätaktör vid behov tillåta sådana 
undersökningar på plats som gäller specifika 
delar av dess fysiska infrastruktur. Nätaktö-
ren kan vägra tillåta undersökningar på plats 
på de grunder som avses i 5 § 2 mom. 

Begäran ska besvaras skriftligen inom en 

9 §

Undersökningar på plats

En nätaktör ska på skriftlig begäran av en 
annan nätaktör vid behov tillåta sådana 
undersökningar på plats som gäller specifika 
delar av dess fysiska infrastruktur. Nätaktö-
ren kan vägra tillåta undersökningar på plats 
på de grunder som avses i 5 § 2 mom.

Begäran ska besvaras skriftligen inom en 
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månad från det att en begäran enligt 1 mom. 
mottogs.

Om det uppstår en tvist beträffande skyl-
digheterna enligt denna paragraf får den vars 
rättigheter eller intressen ärendet gäller föra 
ärendet till Kommunikationsverket för avgö-
rande.

månad från det att en begäran enligt 1 mom. 
mottogs.

Om det uppstår en tvist beträffande skyl-
digheterna enligt denna paragraf får den vars 
rättigheter eller intressen ärendet gäller föra 
ärendet till Transport- och kommunikations-
verket för avgörande.

10 §

Tillsyn och avgörande av meningsskiljaktig-
heter

Kommunikationsverket har till uppgift att 
utöva tillsyn över efterlevnaden av denna 
lag samt bestämmelser som utfärdats och 
beslut som meddelats med stöd av den, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Kommunikationsverket ska främja samar-
betet mellan nätaktörer och sträva efter att i 
första hand genom medling lösa menings-
skiljaktigheter mellan nätaktörerna. Kom-
munikationsverket ska, med undantag för 
under exceptionella förhållanden, fatta be-
slut i ärenden som avses i 3 § inom fyra må-
nader från det att ärendet blev anhängigt och 
i ärenden som avses i 4, 7 och 9 § inom två 
månader från det att ärendet blev anhängigt. 

Om någon bryter mot denna lag eller mot 
föreskrifter som meddelats med stöd av den, 
kan Kommunikationsverket ålägga denne att 
inom en skälig tid rätta till felet eller för-
summelsen. Beslutet kan förenas med vite 
eller med hot om att verksamheten helt eller 
delvis avbryts eller att den försummade åt-
gärden vidtas på den försumliges bekostnad. 
Bestämmelser om vite, hot om avbrytande 
och hot om tvångsutförande finns i vitesla-
gen (1113/1990).

10 §

Tillsyn och avgörande av meningsskiljaktig-
heter

Transport- och kommunikationsverket har 
till uppgift att utöva tillsyn över efterlevna-
den av denna lag samt bestämmelser som ut-
färdats och beslut som meddelats med stöd 
av den, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag. Transport- och kommunikations-
verket ska främja samarbetet mellan nätaktö-
rer och sträva efter att i första hand genom 
medling lösa meningsskiljaktigheter mellan 
nätaktörerna. Transport- och kommunikat-
ionsverket ska, med undantag för under ex-
ceptionella förhållanden, fatta beslut i ären-
den som avses i 3 § inom fyra månader från 
det att ärendet blev anhängigt och i ärenden 
som avses i 4, 7 och 9 § inom två månader 
från det att ärendet blev anhängigt.

Om någon bryter mot denna lag eller mot 
föreskrifter som meddelats med stöd av den, 
kan Transport- och kommunikationsverket
ålägga denne att inom en skälig tid rätta till 
felet eller försummelsen. Beslutet kan före-
nas med vite eller med hot om att verksam-
heten helt eller delvis avbryts eller att den 
försummade åtgärden vidtas på den försum-
liges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot 
om avbrytande och hot om tvångsutförande 
finns i viteslagen (1113/1990).

11 §

Expertgrupp till stöd vid tvistlösning

Kommunikationsverket ska tillsätta en ex-

11 §

Expertgrupp till stöd vid tvistlösning

Transport- och kommunikationsverket ska 
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pertgrupp med uppgift att biträda Kommuni-
kationsverket vid avgörande av menings-
skiljaktigheter. I arbetsgruppen ska finnas 
representanter för de sektorer som är viktiga 
med tanke på de nät som avses i 1 § 1 mom. 
och de sektorer som är viktiga med tanke på 
tillämpningen av denna lag, samt för myn-
digheterna inom dessa sektorer. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Kommunikationsverket, trots sekretessbe-
stämmelserna, rätt att till arbetsgruppens 
medlemmar lämna ut behövlig information, 
om informationen är nödvändig för skötseln 
av gruppens uppgifter och inte innehåller 
konfidentiella meddelanden eller förmed-
lingsuppgifter. 

På arbetsgruppens medlemmar tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar när de sköter uppgifter som avses i 
denna paragraf. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen.

tillsätta en expertgrupp med uppgift att bi-
träda Transport- och kommunikations-verket
vid avgörande av menings-skiljaktigheter. I 
arbetsgruppen ska finnas representanter för 
de sektorer som är viktiga med tanke på de 
nät som avses i 1 § 1 mom. och de sektorer 
som är viktiga med tanke på tillämpningen 
av denna lag, samt för myndigheterna inom 
dessa sektorer.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
Transport- och kommunikationsverket, trots 
sekretessbestämmelserna, rätt att till arbets-
gruppens medlemmar lämna ut behövlig in-
formation, om informationen är nödvändig 
för skötseln av gruppens uppgifter och inte 
innehåller konfidentiella meddelanden eller 
förmedlingsuppgifter.

På arbetsgruppens medlemmar tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar när de sköter uppgifter som avses i 
denna paragraf. Bestämmelser om skade-
ståndsansvar finns i skadeståndslagen.

12 §

Kommunikationsverkets rätt att få informat-
ion

Kommunikationsverket har, när det fullgör 
uppgifter enligt denna lag, rätt att trots sek-
retessbestämmelserna få den information 
som verket behöver för att fullgöra sina 
uppgifter av dem vilkas rättigheter och skyl-
digheter denna lag gäller samt av aktörer 
som handlar för deras räkning. 

Informationen ska lämnas ut avgiftsfritt, 
utan obefogat dröjsmål och i den form som 
myndigheten begärt.

12 §

Transport- och kommunikationsverkets
rätt att få information

Transport- och kommunikationsverket har, 
när det fullgör uppgifter enligt denna lag, 
rätt att trots sekretessbestämmelserna få den 
information som verket behöver för att full-
göra sina uppgifter av dem vilkas rättigheter 
och skyldigheter denna lag gäller samt av 
aktörer som handlar för deras räkning.

Informationen ska lämnas ut avgiftsfritt, 
utan obefogat dröjsmål och i den form som 
myndigheten begärt.

13 §

Kommunikationsverkets rätt att meddela fö-
reskrifter 

Kommunikationsverket får meddela när-

13 §

Transport- och kommunikationsverkets
rätt att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får 
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mare tekniska föreskrifter om den i 7 § av-
sedda informationens minimiinnehåll, digi-
tala form och om interoperabiliteten och in-
formationssäkerheten hos de system som 
behövs för behandling och överföring av in-
formationen.

meddela närmare tekniska föreskrifter om 
den i 7 § avsedda informationens minimiin-
nehåll, digitala form och om interoperabili-
teten och informations-säkerheten hos de 
system som behövs för behandling och över-
föring av informationen.

14 §

Besvär

Omprövningsbeslut och andra beslut som 
Kommunikationsverket fattat får överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996).

Kommunikationsverket har rätt att anföra 
besvär över ett sådant beslut av förvalt-
ningsdomstolen genom vilket förvaltnings-
domstolen har ändrat eller upphävt ett i 1 
mom. avsett beslut av Kommunikationsver-
ket. 

Över förvaltningsdomstolens beslut får 
besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

14 §

Besvär

Omprövningsbeslut och andra beslut som 
Transport- och kommunikationsverket fattat 
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i la-
gen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ).

Transport- och kommunikationsverket har 
rätt att anföra besvär över ett sådant beslut 
av förvaltningsdomstolen genom vilket för-
valtningsdomstolen har ändrat eller upphävt 
ett i 1 mom. avsett beslut av Transport- och 
kommunikationsverket.

Över förvaltningsdomstolens beslut får 
besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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83.

Lag

om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vattentjänster (119/2001) 35 §, sådana den lyder i lag ( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

35 §

Tystnadsplikt

På tystnadsplikten för den som utför upp-
gifter som avses i denna lag tillämpas lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999).

Utan hinder av tystnadsplikten enligt lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het får uppgifter om enskildas eller sam-
manslutningars ekonomiska ställning eller 
affärs- eller yrkeshemligheter eller enskildas 
personliga förhållanden, som erhållits vid 
utförande av åligganden enligt denna lag, 
lämnas ut till 

1) tillsynsmyndigheten för utförande av 
uppgifter som avses i denna lag, 

2) åklagar- och polismyndigheter för utre-
dande av brott, 

3) Kommunikationsverket, om det är nöd-
vändigt för skötseln av informationssäker-
hetsrelaterade uppgifter.

35 §

Tystnadsplikt

På tystnadsplikten för den som utför upp-
gifter som avses i denna lag tillämpas lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999).

Trots tystnadsplikten enligt lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
uppgifter om enskildas eller sammanslut-
ningars ekonomiska ställning eller affärs- el-
ler yrkeshemligheter eller enskildas person-
liga förhållanden, som erhållits vid utfö-
rande av åligganden enligt denna lag, läm-
nas ut till

1) tillsynsmyndigheten för utförande av 
uppgifter som avses i denna lag,

2) åklagar- och polismyndigheter för utre-
dande av brott, och

3) Transport- och kommunikationsverket, 
om det är nödvändigt för skötseln av in-
formationssäkerhetsrelaterade uppgifter.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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84.

Lag 

om ändring av lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om farkostregistret (424/2014) 1, 6—13, 41 och 42 §, av dem 1 § sådan den 

lyder i lag ( / ) samt 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag ( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

1 § 

Registrering av farkoster 

En farkost och dess motor ska registreras i 
det trafik- och transportregister som avses i 
V avd. i lagen om transportservice 
(320/2017). Registerförare är Trafiksäker-
hetsverket.  

1 §

Registrering av farkoster

En farkost och dess motor ska registreras i 
det trafik- och transportregister som avses i 
V avd. i lagen om transportservice 
(320/2017). Registerförare är Transport-
och kommunikationsverket.

6 §

Förhandsanmälan

Identifieringsuppgifter och tekniska upp-
gifter om en ny farkost och farkostens motor 
som uppfyller gällande krav i Finland kan 
anmälas till Trafiksäkerhetsverket innan far-
kosten och dess motor första gången regi-
streras i Finland. De uppgifter som har läm-
nats i förhandsanmälan behöver inte anmä-
las i samband med första registrering enligt 
8 §.

Förhandsanmälan får göras av en farkosts-
tillverkare eller motortillverkare eller av 
dennes företrädare eller av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk per-
son,

2) är solvent och sakkunnig,
3) har eller av tillverkaren får tillgång till 

6 §

Förhandsanmälan

Identifieringsuppgifter och tekniska upp-
gifter om en ny farkost och farkostens motor 
som uppfyller gällande krav i Finland kan 
anmälas till Transport- och kommunikat-
ionsverket innan farkosten och dess motor 
första gången registreras i Finland. De upp-
gifter som har lämnats i förhandsanmälan 
behöver inte anmälas i samband med första 
registrering enligt 8 §.

Förhandsanmälan får göras av en farkosts-
tillverkare eller motortillverkare eller av 
dennes företrädare eller av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk per-
son,

2) är solvent och sakkunnig,
3) har eller av tillverkaren får tillgång till 

de tekniska uppgifterna om en farkosts eller 
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de tekniska uppgifterna om en farkosts eller 
motors konstruktion och utrustning och till-
gång till uppgifterna om försäkringar om 
överensstämmelse, och

4) har ingått avtal med Trafiksäkerhets-
verket om lämnande av uppgifter.

Innan ett avtal som avses i 2 mom. 4 
punkten ingås ska den sökande visa för Tra-
fiksäkerhetsverket att den sökande uppfyller 
kraven i 2 mom. 1—3 punkten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur förhandsanmälan görs 
och om de identifieringsuppgifter och tek-
niska uppgifter för en farkost och en motor 
som krävs i förhandsanmälan.

motors konstruktion och utrustning och till-
gång till uppgifterna om försäkringar om 
överensstämmelse, och

4) har ingått avtal med Transport- och 
kommunikationsverket om lämnande av 
uppgifter.

Innan ett avtal som avses i 2 mom. 4 
punkten ingås ska den sökande visa för 
Transport- och kommunikationsverket att 
den sökande uppfyller kraven i 2 mom. 1—3 
punkten.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur för-
handsanmälan görs och om de identifie-
ringsuppgifter och tekniska uppgifter för en 
farkost och en motor som krävs i förhands-
anmälan.

7 §

Registreringsanmälan

De uppgifter som behövs för första regi-
strering av en registreringspliktig farkost 
och dess motor och ändringar i uppgifterna 
samt uppgifter om slutlig avregistrering ska 
anmälas till Trafiksäkerhetsverket, om inte 
något annat föreskrivs i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur registreringsanmälan 
görs.

7 §

Registreringsanmälan

De uppgifter som behövs för första regi-
strering av en registreringspliktig farkost 
och dess motor och ändringar i uppgifterna 
samt uppgifter om slutlig avregistrering ska 
anmälas till Transport- och kommunikat-
ionsverket, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om hur regi-
streringsanmälan görs.

8 §

Första registrering

Innan en farkost tas i sjötrafik i Finland 
för första gången är ägaren skyldig att göra 
en skriftlig registreringsanmälan till Trafik-
säkerhetsverket, om inte något annat före-
skrivs i denna lag.

Första registrering förutsätter att Trafiksä-
kerhetsverket får utredning över

1) ägaren till och innehavaren av farkosten 
och dess motor,

2) farkostens och dess motors identifie-
ringsuppgifter och tekniska uppgifter,

3) att farkosten och dess motor har sådana 
försäkringar om överensstämmelse som gäl-

8 §

Första registrering

Innan en farkost tas i sjötrafik i Finland 
för första gången är ägaren skyldig att göra 
en skriftlig registreringsanmälan till Trans-
port- och kommunikationsverket, om inte 
något annat föreskrivs i denna lag.

Första registrering förutsätter att Trans-
port- och kommunikationsverket får utred-
ning över

1) ägaren till och innehavaren av farkosten 
och dess motor,

2) farkostens och dess motors identifie-
ringsuppgifter och tekniska uppgifter,

3) att farkosten och dess motor har sådana 
försäkringar om överensstämmelse som gäl-
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ler i Finland,
4) farkostens användningsändamål och 

den kommun som farkosten i huvudsak an-
vänds i.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de tekniska uppgifter om 
farkoster och deras motorer som ska uppges 
vid första registrering.

ler i Finland,
4) farkostens användningsändamål och 

den kommun som farkosten i huvudsak an-
vänds i.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om de tek-
niska uppgifter om farkoster och deras mo-
torer som ska uppges vid första registrering

9 §

Ändringsregistrering

Ägaren till en registrerad farkost är skyl-
dig att göra en skriftlig anmälan till Trafik-
säkerhetsverket om en ändring i de uppgifter 
i registret som avses i 8 § 2 mom. inom 30 
dagar från ändringen, om inte något annat 
föreskrivs i denna lag. En ändring behöver 
dock inte anmälas, om den gäller namn, per-
sonbeteckning, adress eller hemkommun för 
en ägare eller innehavare som har personbe-
teckning eller en sådan persons dödsfall el-
ler om den gäller kontaktinformationen för 
en juridisk person vars företags- och organi-
sationsnummer har införts i registret.

Innehavaren av en registrerad farkost är 
skyldig att göra en skriftlig anmälan till Tra-
fiksäkerhetsverket om ändringar i registrets 
tekniska uppgifter om farkosten och dess 
motor och om ändringar i registrets uppgif-
ter om farkostens användningsändamål och 
den kommun som farkosten i huvudsak an-
vänds i inom 30 dagar från det att uppgifter-
na ändrats.

Ändringsregistrering förutsätter att Trafik-
säkerhetsverket får utredning över ändringar 
som gäller

1) ägaren till eller innehavaren av farkos-
ten,

2) de tekniska uppgifterna om farkosten 
eller dess motor, eller

3) farkostens användningsändamål eller 
den kommun som farkosten i huvudsak an-
vänds i.

9 §

Ändringsregistrering

Ägaren till en registrerad farkost är skyl-
dig att göra en skriftlig anmälan till Trans-
port- och kommunikationsverket om en änd-
ring i de uppgifter i registret som avses i 8 § 
2 mom. inom 30 dagar från ändringen, om 
inte något annat föreskrivs i denna lag. En 
ändring behöver dock inte anmälas, om den 
gäller namn, personbeteckning, adress eller 
hemkommun för en ägare eller innehavare 
som har personbeteckning eller en sådan 
persons dödsfall eller om den gäller kontakt-
informationen för en juridisk person vars fö-
retags- och organisationsnummer har införts 
i registret.

Innehavaren av en registrerad farkost är 
skyldig att göra en skriftlig anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket om 
ändringar i registrets tekniska uppgifter om 
farkosten och dess motor och om ändringar i 
registrets uppgifter om farkostens använd-
ningsändamål och den kommun som farkos-
ten i huvudsak används i inom 30 dagar från 
det att uppgifterna ändrats.

Ändringsregistrering förutsätter att Trans-
port- och kommunikationsverket får utred-
ning över ändringar som gäller

1) ägaren till eller innehavaren av farkos-
ten,

2) de tekniska uppgifterna om farkosten 
eller dess motor, eller

3) farkostens användningsändamål eller 
den kommun som farkosten i huvudsak an-
vänds i.

10 § 10 §
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Slutlig avregistrering

Ägaren till en registrerad farkost eller mo-
tor är skyldig att inom 30 dagar från det att 
farkosten eller motorn förstörts, skrotats el-
ler demonterats göra en skriftlig anmälan till 
Trafiksäkerhetsverket om att farkosten eller 
motorn tagits slutligt ur sjötrafik i Finland, 
om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En anteckning om slutlig avregistrering av 
en farkost eller dess motor görs endast om 
Trafiksäkerhetsverket lämnas tillförlitlig ut-
redning om att farkosten eller dess motor 
har förstörts, skrotats eller demonterats.

Slutlig avregistrering

Ägaren till en registrerad farkost eller mo-
tor är skyldig att inom 30 dagar från det att 
farkosten eller motorn förstörts, skrotats el-
ler demonterats göra en skriftlig anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket om 
att farkosten eller motorn tagits slutligt ur 
sjötrafik i Finland, om inte något annat före-
skrivs i denna lag.

En anteckning om slutlig avregistrering av 
en farkost eller dess motor görs endast om 
Transport- och kommunikationsverket läm-
nas tillförlitlig utredning om att farkosten el-
ler dess motor har förstörts, skrotats eller 
demonterats.

11 §

Registreringsbevis 

Trafiksäkerhetsverket antecknar uppgif-
terna om farkosten i trafik- och transportre-
gistret och utfärdar ett registreringsbevis 
över första registrering av en farkost. I regi-
streringsbeviset antecknas namnet på farkos-
tens ägare och innehavare. Trafiksäkerhets-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
vilka tekniska uppgifter om en farkost och 
dess motor som ska antecknas i registre-
ringsbeviset.

I registreringsbeviset antecknas uppgift 
om farkostens finska nationalitet, om farkos-
ten är finsk på det sätt som avses i 1 kap. 1 § 
i sjölagen när farkosten registreras.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett nytt re-
gistreringsbevis, om de uppgifter som an-
tecknats i registreringsbeviset ändras.

Registreringsbeviset ska medföras vid an-
vändning av en farkost, om de uppgifter om 
farkosten som antecknats i trafik- och trans-
portregistret inte kan påvisas på annat sätt. 
En registreringsanmälan om första registre-
ring som gjorts i farkostregistret berättigar 
dock till att använda farkosten utan registre-
ringsbevis i 30 dagar från det att registre-
ringsanmälan gjorts.

Trafiksäkerhetsverket fastställer en mall 
för registreringsbeviset.

11 §

Registreringsbevis

Transport- och kommunikationsverket an-
tecknar uppgifterna om farkosten i trafik-
och transportregistret och utfärdar ett regi-
streringsbevis över första registrering av en 
farkost. I registreringsbeviset antecknas 
namnet på farkostens ägare och innehavare. 
Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om vilka tek-
niska uppgifter om en farkost och dess mo-
tor som ska antecknas i registreringsbeviset.

I registreringsbeviset antecknas uppgift 
om farkostens finska nationalitet, om farkos-
ten är finsk på det sätt som avses i 1 kap. 1 § 
i sjölagen när farkosten registreras.

Transport- och kommunikationsverket ut-
färdar ett nytt registreringsbevis, om de 
uppgifter som antecknats i registreringsbevi-
set ändras.

Registreringsbeviset ska medföras vid an-
vändning av en farkost, om de uppgifter om 
farkosten som antecknats i trafik- och trans-
portregistret inte kan påvisas på annat sätt. 
En registreringsanmälan om första registre-
ring som gjorts i trafik- och transportregist-
ret berättigar dock till att använda farkosten 
utan registreringsbevis i 30 dagar från det att 
registreringsanmälan gjorts.

Transport- och kommunikationsverket
fastställer en mall för registreringsbeviset.

Transport- och kommunikationsverket
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Trafiksäkerhetsverket svarar för att regi-
streringsbevis framställs och levereras till 
kunderna. Trafiksäkerhetsverket kan sköta 
denna uppgift genom att anlita tjänster från 
en privat eller offentlig serviceproducent. 
När verksamheten i fråga organiseras ska 6 
kap. iakttas.

svarar för att registreringsbevis framställs 
och levereras till kunderna. Transport- och 
kommunikationsverket kan sköta denna upp-
gift genom att anlita tjänster från en privat 
eller offentlig serviceproducent. När verk-
samheten i fråga organiseras ska 6 kap. iakt-
tas.

12 §

Registerbeteckning

I samband med första registrering tilldelar 
Trafiksäkerhetsverket farkosten en register-
beteckning som identifierar den. Registerbe-
teckningen består av en bokstavs- och siffer-
serie. Trafiksäkerhetsverket får meddela 
närmare föreskrifter om registerbeteckning-
ens tekniska egenskaper och om hur den 
märks ut.

En registreringspliktig farkost får inte an-
vändas om den inte är försedd med register-
beteckning.

Om en farkost också har registrerats i det i 
4 § 3 punkten avsedda fiskefartygsregistret 
för insjöfartyg, behöver farkosten inte förses 
med registerbeteckning enligt denna lag.

12 §

Registerbeteckning

I samband med första registrering tilldelar 
Transport- och kommunikationsverket far-
kosten en registerbeteckning som identifie-
rar den. Registerbeteckningen består av en 
bokstavs- och sifferserie. Transport- och 
kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om register-beteckningens tek-
niska egenskaper och om hur den märks ut.

En registreringspliktig farkost får inte an-
vändas om den inte är försedd med register-
beteckning.

Om en farkost också har registrerats i det i 
4 § 3 punkten avsedda fiskefartygsregistret 
för insjöfartyg, behöver farkosten inte förses 
med registerbeteckning enligt denna lag.

13 §

Provbeteckning

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. får 
tillverkaren, importören, försäljaren eller re-
paratören av en farkost eller dess motor eller 
någon annan motsvarande näringsidkare an-
vända en icke-registrerad farkost vid prov-
körning, säljfrämjande verksamhet och an-
nan liknande verksamhet som direkt sam-
manhänger med utövandet av näringen, om 
Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan 
har gett näringsidkaren en provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En 
provbeteckning kan återkallas om nä-
ringsidkaren har meddelat att han avstår från 
den, om näringsidkaren har använt provbe-
teckningen i strid med denna lag eller före-
skrifter som meddelats med stöd av den eller 
om det finns någon annan särskild orsak till 

13 §

Provbeteckning

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. får 
tillverkaren, importören, försäljaren eller re-
paratören av en farkost eller dess motor eller 
någon annan motsvarande näringsidkare an-
vända en icke-registrerad farkost vid prov-
körning, säljfrämjande verksamhet och an-
nan liknande verksamhet som direkt sam-
manhänger med utövandet av näringen, om 
Transport- och kommunikationsverket på 
skriftlig ansökan har gett näringsidkaren en 
provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En 
provbeteckning kan återkallas om nä-
ringsidkaren har meddelat att han eller hon 
avstår från den, om näringsidkaren har an-
vänt provbeteckningen i strid med denna lag 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
den eller om det finns någon annan särskild 
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att återkalla provbeteckningen.
Trafiksäkerhetsverket ger näringsidkaren 

ett bevis över att provbeteckning har bevil-
jats. Beviset ska medföras vid användning 
av farkosten. En icke-registrerad farkost ska 
förses med en provbeteckning, om farkosten 
används i enlighet med 1 mom.

På beviset över provbeteckning tillämpas 
vad som i 11 § 5 och 6 mom. föreskrivs om 
registreringsbevis.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om provbeteckningens tekniska 
egenskaper och om hur den märks ut samt 
om vilka registeruppgifter om näringsidka-
ren som ska antecknas i beviset.

orsak till att återkalla provbeteckningen.
Transport- och kommunikationsverket ger 

näringsidkaren ett bevis över att provbe-
teckning har beviljats. Beviset ska medföras 
vid användning av farkosten. En icke-
registrerad farkost ska förses med en prov-
beteckning, om farkosten används i enlighet 
med 1 mom.

På beviset över provbeteckning tillämpas 
vad som i 11 § 5 och 6 mom. föreskrivs om 
registreringsbevis.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela närmare föreskrifter om provbe-
teckningens tekniska egenskaper och om hur 
den märks ut samt om vilka registeruppgif-
ter om näringsidkaren som ska antecknas i 
beviset.

41 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse som avses i 39 eller 40 § 
är ringa med hänsyn till omständigheterna, 
behöver åtal för förseelsen inte väckas och 
straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som 
avses i 1 mom., får Trafiksäkerhetsverket, 
polisen, gränsbevakningsväsendet eller Tul-
len utan att vidta andra åtgärder ge den 
skyldige en anmärkning.

41 §

Åtgärdseftergift

Om en förseelse som avses i 39 eller 40 § 
är ringa med hänsyn till omständigheterna, 
behöver åtal för förseelsen inte väckas och 
straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som 
avses i 1 mom., får Transport- och kommu-
nikationsverket, polisen, Gränsbevaknings-
väsendet eller Tullen utan att vidta andra åt-
gärder ge den skyldige en anmärkning.

42 §

Ändringssökande

Omprövning av beslut som Trafiksäker-
hetsverket meddelat med stöd av denna lag 
får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket medde-
lat med anledning av omprövningsbegäran
får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Be-
svär över förvaltningsdomstolens beslut får 
anföras endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.

42 §

Ändringssökande

Omprövning av beslut som Transport- och 
kommunikationsverket meddelat med stöd 
av denna lag får begäras hos Transport- och 
kommunikationsverket på det sätt som före-
skrivs i förvaltningslagen.

Beslut som Transport- och kommunikat-
ionsverket meddelat med anledning av om-
prövningsbegäran får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som föreskrivs i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden ( / ). Besvär över förvalt-
ningsdomstolens beslut får anföras endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.
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I beslut som gäller korrigering av person-
uppgifter får ändring sökas på det sätt som 
föreskrivs i personuppgiftslagen, och i be-
slut som gäller avgifter som tas ut hos kun-
der får ändring sökas på det sätt som före-
skrivs i lagen om grunderna för avgifter till 
staten.

I beslut som gäller korrigering av person-
uppgifter får ändring sökas på det sätt som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
siska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av di-
rektiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning) och dataskyddslagen ( / ), och i beslut 
som gäller avgifter som tas ut hos kunder får 
ändring sökas på det sätt som föreskrivs i 
lagen om grunderna för avgifter till staten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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85.

Lag

om ändring av sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjötrafiklagen (463/1996) 6, 9, 15—19, 21, 21 a, 22, 23 och 26 §,
sådana de lyder, 6, 15 och 17 § delvis ändrade i lag 1294/2009, 9, 16, 18, 21, 21 a, 23 och 26 

§ i lag 1294/2009, 19 § delvis ändrad i lagarna 1294/2009 och 595/2011, 21 § delvis ändrad i 
lagarna 691/2000, 1294/2009 och 549/2014 samt 22 § i lag 1003/2015, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

6 §

Allmänna krav som gäller den som framför 
en farkost 

En farkost får inte framföras av en person 
som med hänsyn till förhållandena inte in-
nehar den ålder och inte besitter den för-
måga och skicklighet som krävs.

En motordriven farkost som skall registre-
ras får framföras endast av en person som 
har fyllt 15 år.

Trafiksäkerhetsverket kan, med beaktande 
av farkostens storlek, slag, användningsän-
damål och det område där den färdas, be-
stämma att den som framför en viss farkost-
typ eller en enskild farkost ska ha fyllt 18 år 
och ha visat sig besitta de kunskaper och 
den förmåga som Trafiksäkerhetsverket
närmare kräver för framförandet av ifråga-
varande farkosttyp eller enskilda farkost.

6 §

Allmänna krav som gäller den som framför 
en farkost

En farkost får inte framföras av en person 
som med hänsyn till förhållandena inte in-
nehar den ålder och inte besitter den för-
måga och skicklighet som krävs.

En motordriven farkost som ska registre-
ras får framföras endast av en person som 
har fyllt 15 år.

Transport- och kommunikationsverket
kan, med beaktande av farkostens storlek, 
slag, användningsändamål och det område 
där den färdas, bestämma att den som fram-
för en viss farkosttyp eller en enskild farkost 
ska ha fyllt 18 år och ha visat sig besitta de 
kunskaper och den förmåga som Transport-
och kommunikationsverket närmare kräver 
för framförandet av ifrågavarande farkosttyp 
eller enskilda farkost.

9 §

Krav som gäller farkoster och deras utrust-
ning

I fråga om farkosters konstruktion och de-
ras motorer samt utrustning och tillbehör 
kan genom förordning av statsrådet utfärdas 
sådana bestämmelser som anses nödvändiga 
för säkerheten, den allmänna ordningen eller 
förebyggandet av olägenheter för miljön.

9 §

Krav som gäller farkoster och deras utrust-
ning

I fråga om farkosters konstruktion och de-
ras motorer samt utrustning och tillbehör 
kan genom förordning av statsrådet utfärdas 
sådana bestämmelser som anses nödvändiga 
för säkerheten, den allmänna ordningen eller 
förebyggandet av olägenheter för miljön.
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Trafiksäkerhetsverket kan meddela när-
mare tekniska föreskrifter om egenskaperna, 
konstruktionen, slaget, antalet, skicket och 
användningen i fråga om farkoster och deras 
motorer samt utrustning och tillbehör.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall 
av särskilda skäl bevilja undantag från de 
bestämmelser som gäller farkosters kon-
struktion, motor, utrustning och tillbehör. 
Efter att ha förvissat sig om att farkosternas 
säkerhet har tryggats på annat sätt kan Tra-
fiksäkerhetsverket på begäran av den som 
arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de 
farkoster som deltar i evenemanget undan-
tag från bestämmelserna och föreskrifterna 
om farkosters konstruktion, utrustning och 
utrustande.

Transport- och kommunikationsverket kan 
meddela närmare tekniska föreskrifter om 
egenskaperna, konstruktionen, slaget, anta-
let, skicket och användningen i fråga om 
farkoster och deras motorer samt utrustning 
och tillbehör.

Transport- och kommunikationsverket kan 
i enskilda fall av särskilda skäl bevilja un-
dantag från de bestämmelser som gäller far-
kosters konstruktion, motor, utrustning och 
tillbehör. Efter att ha förvissat sig om att 
farkosternas säkerhet har tryggats på annat 
sätt kan Transport- och kommunikationsver-
ket på begäran av den som arrangerar ett 
båtsportsevenemang bevilja de farkoster 
som deltar i evenemanget undantag från be-
stämmelserna och föreskrifterna om farkos-
ters konstruktion, utrustning och utrustande.

15 §

Regionala förbud och begränsningar 

Trafik med farkoster på ett visst vattenom-
råde kan förbjudas för viss tid eller tills vi-
dare eller begränsas, om förbudet eller be-
gränsningen prövas vara nödvändig till 
skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon 
annan näring eller för allmänt nyttjande av 
naturen för rekreation eller något annat all-
mänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som 
gäller allmänna farleder fattas av Trafikver-
ket och beträffande andra vattenområden av 
den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen.

Förbuden eller begränsningarna, med un-
dantag för hastighetsbegränsningar, gäller 
inte användningen av farkoster som behövs 
för arbetet eller på grund av bostadens läge 
och inte heller användningen av svårt rörel-
sehindrade personers farkoster, om inte nå-
got annat bestäms i beslutet av särskilt 
vägande skäl. Trafik som är nödvändig för 
utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter 
och räddningsåtgärder eller av andra mot-
svarande orsaker är tillåten oberoende av 
förbud eller begränsningar. Detsamma gäller 
försvarsmaktens verksamhet.

15 §

Regionala förbud och begränsningar

Trafik med farkoster på ett visst vattenom-
råde kan förbjudas för viss tid eller tills vi-
dare eller begränsas, om förbudet eller be-
gränsningen prövas vara nödvändig till 
skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon 
annan näring eller för allmänt nyttjande av 
naturen för rekreation eller något annat all-
mänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som 
gäller allmänna farleder fattas av Transport-
och kommunikationsverket och beträffande 
andra vattenområden av Statens tillstånds-
och tillsynsmyndighet.

Förbuden eller begränsningarna, med un-
dantag för hastighetsbegränsningar, gäller 
inte användningen av farkoster som behövs 
för arbetet eller på grund av bostadens läge 
och inte heller användningen av svårt rörel-
sehindrade personers farkoster, om inte nå-
got annat bestäms i beslutet av särskilt 
vägande skäl. Trafik som är nödvändig för 
utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter 
och räddningsåtgärder eller av andra mot-
svarande orsaker är tillåten oberoende av 
förbud eller begränsningar. Detsamma gäller 
Försvarsmaktens verksamhet.
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16 §

Förbud och begränsningar som gäller far-
kosttyper

Om användningen av en viss motordriven 
farkosttyp medför särskilt betydande olä-
genheter för naturen eller den övriga miljön, 
fisket eller någon annan näring, allmänt 
nyttjande av naturen för rekreation eller nå-
got annat allmänt intresse, kan den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om 
det är fråga om en farkost som används för 
handelssjöfart, Trafiksäkerhetsverket för-
bjuda eller begränsa användningen av denna 
farkosttyp på ett visst område.

16 §

Förbud och begränsningar som gäller far-
kosttyper

Om användningen av en viss motordriven 
farkosttyp medför särskilt betydande olä-
genheter för naturen eller den övriga miljön, 
fisket eller någon annan näring, allmänt 
nyttjande av naturen för rekreation eller nå-
got annat allmänt intresse, kan Statens till-
stånds- och tillsynsmyndighet eller, om det 
är fråga om en farkost som används för han-
delssjöfart, Transport- och kommunikations-
verket förbjuda eller begränsa användningen 
av denna farkosttyp på ett visst område.

17 §

Behandlingen av förbuds- och begräns-
nings- ärenden 

En framställan om att förbud eller be-
gränsningar som avses i 15 och 16 § ska ut-
färdas kan göras av kommunen eller en 
kommunmedlem eller av en sådan myndig-
het, sammanslutning eller ägare till ett vat-
tenområde som berörs av saken. En fram-
ställan om utfärdande av förbud eller be-
gränsningar kan också göras av Trafikver-
ket, Trafiksäkerhetsverket eller den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas 
ska, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket eller 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
höra den kommun vars område förbudet el-
ler begränsningen gäller samt ge de myn-
digheter, sammanslutningar, ägare till vat-
tenområden och andra som berörs av saken 
tillfälle att bli hörda. 

Utfärdas ett förbud eller en begränsning på 
framställan av kommunen, skall förbudet el-
ler begränsningen utformas enligt framställ-
ningen, om det inte är nödvändigt att avvika 
från denna med hänsyn till principen om ett 
opartiskt bemötande av medborgarna eller 
med hänsyn till den regionala enhetligheten 
eller av andra särskilda orsaker.

17 §

Behandlingen av förbuds- och begräns-
ningsärenden

En framställan om att förbud eller be-
gränsningar som avses i 15 och 16 § ska ut-
färdas kan göras av kommunen eller en 
kommunmedlem, landskapet eller av en så-
dan myndighet, sammanslutning eller ägare 
till ett vattenområde som berörs av saken. 
En framställan om utfärdande av förbud el-
ler begränsningar kan också göras av Trafik-
ledsverket, Transport- och kommunikations-
verket eller Statens tillstånds- och tillsyns-
myndighet.

Innan förbud eller begränsningar utfärdas 
ska Transport- och kommunikationsverket 
eller Statens tillstånds- och tillsynsmyndig-
het höra den kommun vars område förbudet 
eller begränsningen gäller samt ge land-
skapet och de myndigheter, sammanslut-
ningar, ägare till vattenområden och andra 
som berörs av saken tillfälle att bli hörda.

Utfärdas ett förbud eller en begränsning på 
framställan av kommunen, ska förbudet eller 
begränsningen utformas enligt framställ-
ningen, om det inte är nödvändigt att avvika 
från denna med hänsyn till principen om ett 
opartiskt bemötande av medborgarna eller 
med hänsyn till den regionala enhetligheten 
eller av andra särskilda orsaker.

18 § 18 §
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Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket eller 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kan 
bestämma att dess beslut om förbud eller 
begränsningar även om det överklagas ska 
träda i kraft på det sätt som bestäms i beslu-
tet och efter det att beslutet har tillkännagi-
vits. Besvärsinstansen kan dock förbjuda att 
beslutet verkställs.

Ikraftträdande av förbud och begränsningar

Transport- och kommunikationsverket el-
ler Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
kan bestämma att dess beslut om förbud el-
ler begränsningar även om det överklagas 
ska träda i kraft på det sätt som bestäms i 
beslutet och efter det att beslutet har tillkän-
nagivits. Besvärsinstansen kan dock för-
bjuda att beslutet verkställs.

19 §

Utmärkning av förbud och begränsningar 

Förbud eller begränsningar skall, om möj-
ligt, utmärkas på det vattenområde som de 
gäller eller i dess närhet. För utmärkningen 
av förbud eller begränsningar i en allmän 
farled ansvarar den som upprätthåller farle-
den och på andra ställen den kommun vars 
område förbudet eller begränsningen gäller.

Som förbuds- och begränsningsmärken 
används sjötrafikmärken som överensstäm-
mer med Trafikverkets beslut.

Vid placeringen av märken som utvisar 
för- bud och begränsningar iakttas vad som i 
10 kap. 5 § i vattenlagen bestäms om rätt för 
den som är huvudman för en allmän farled 
att i vattendraget eller på dess strand placera 
ut säkerhetsanordningar för sjöfarten.

19 §

Utmärkning av förbud och begränsningar

Förbud eller begränsningar ska, om möj-
ligt, utmärkas på det vattenområde som de 
gäller eller i dess närhet. För utmärkningen 
av förbud eller begränsningar i en allmän 
farled ansvarar den som upprätthåller farle-
den och på andra ställen den kommun vars 
område förbudet eller begränsningen gäller.

Som förbuds- och begränsningsmärken 
används sjötrafikmärken som överensstäm-
mer med Transport- och kommunikations-
verkets beslut.

Vid placeringen av märken som utvisar 
förbud och begränsningar iakttas vad som i 
10 kap. 5 § i vattenlagen bestäms om rätt för 
den som är huvudman för en allmän farled 
att i vattendraget eller på dess strand placera 
ut säkerhetsanordningar för sjöfarten.

21 a §

Ordnande av ledningstjänster för kanaltra-
fiken

Trafikverket ansvarar för att ordna led-
ningstjänster för kanaltrafiken. Trafikverket 
ingår avtal med en privat tjänsteproducent, 
som förbinder sig att leverera ledningstjäns-
ter för kanaltrafiken inom ett visst verksam-
hetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska till-
handahållas jämlikt för alla fartyg.

Vid tillhandahållandet av ledningstjänster 
ska kraven på god förvaltning iakttas.

På en person som deltar i att tillhandahålla 
ledningstjänster tillämpas bestämmelserna 
om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller 

21 a §

Ordnande av ledningstjänster för kanaltra-
fiken

Trafikledsverket ansvarar för att ordna 
ledningstjänster för kanaltrafiken. Trafik-
ledsverket ingår avtal med en privat tjänste-
producent, som förbinder sig att leverera 
ledningstjänster för kanaltrafiken inom ett 
visst verksamhetsområde.

Ledningstjänster för kanaltrafiken ska till-
handahållas jämlikt för alla fartyg.

Vid tillhandahållandet av ledningstjänster 
ska kraven på god förvaltning iakttas.

På en person som deltar i att tillhandahålla 
ledningstjänster tillämpas bestämmelserna 
om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller 
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hon utför uppgifter som direkt anknyter till 
ledningstjänster för kanaltrafiken.

hon utför uppgifter som direkt anknyter till 
ledningstjänster för kanaltrafiken

22 §

Ändringssökande

Beslut som avses i denna lag får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Besvär som gäller ett 
beslut som en behörig närings-, trafik- och 
miljöcentral har fattat med stöd av 15 § 2 
mom., 16 § eller 21 § 3 mom. i denna lag el-
ler som Trafikverket har fattat med stöd av 
15 § 2 mom. eller Trafiksäkerhetsverket fat-
tat med stöd av 16 § ska handläggas av den 
förvaltningsdomstol inom vars domkrets 
största delen av det vattenområde som be-
slutet gäller är beläget. I övrigt bestäms den 
behöriga förvaltningsdomstolen enligt den 
förvaltningsdomstols domkrets där den 
myndighet vars beslut överklagas har sitt 
verksamhetsställe.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden 
som gäller meddelande eller ändring av ett 
förbud eller en begränsning som avses i 15, 
16 och 20 § får överklagas genom besvär på 
det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen. Över andra beslut av förvaltningsdom-
stolen får besvär anföras endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

22 §

Ändringssökande

Beslut som avses i denna lag får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som anges i lagen om rätte-
gång i förvaltningsärenden ( / ). Besvär som 
gäller ett beslut som Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet har fattat med stöd av 15 
§ 2 mom., 16 § eller 21 § 3 mom. i denna 
lag eller som Transport- och kommunikat-
ionsverket har fattat med stöd av 15 § 2 
mom. eller 16 § ska handläggas av den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets största 
delen av det vattenområde som beslutet gäl-
ler är beläget. I övrigt bestäms den behöriga 
förvaltningsdomstolen enligt den förvalt-
ningsdomstols domkrets där den myndighet 
vars beslut överklagas har sitt verksamhets-
ställe.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden 
som gäller meddelande eller ändring av ett 
förbud eller en begränsning som avses i 15, 
16 och 20 § får överklagas genom besvär på 
det sätt som anges i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden. Över andra beslut av 
förvaltningsdomstolen får besvär anföras 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

23 §

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag 
iakttas ankommer på Trafikverket. Beträf-
fande förebyggandet och bekämpningen av 
olägenheter för miljön ankommer den all-
männa tillsynen över att lagen iakttas på den 
behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen 
inom dess verksamhetsområde. Använd-
ningen av farkoster på vattenområden över-
vakas av Trafiksäkerhetsverket, polisen, 
gränsbevakningsväsendet och tullverket.

23 §

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över att denna lag 
iakttas ankommer på Transport- och kom-
munikationsverket. Beträffande förebyggan-
det och bekämpningen av olägenheter för 
miljön ankommer den allmänna tillsynen 
över att lagen iakttas på Statens tillstånds-
och tillsynsmyndighet. Användningen av 
farkoster på vattenområden övervakas av 
Transport- och kommunikationsverket, poli-
sen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

26 § 26 §
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Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om trafikregler för sjötrafiken och utmärk-
ning av farleder samt om ledning av sjötra-
fiken och övervakning i anslutning därtill.

Trafikverket meddelar föreskrifter om led-
ning av sjötrafiken och övervakning i an-
slutning därtill, trafikregler för sjötrafiken 
och utmärkning av farleder.

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om trafikregler för sjötrafiken och utmärk-
ning av farleder samt om sjötrafikledning 
och övervakning i anslutning därtill.

Transport- och kommunikationsverket får 
meddela föreskrifter om sjötrafikledning och 
övervakning i anslutning därtill, trafikregler 
för sjötrafiken och utmärkning av farleder.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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86.

Lag

om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 1, 3 och 9 §, sådana de lyder, 1 och 3 § i lag 

1214/2014 samt 9 § i lag 1309/2009, som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

För fartyg som bedriver handelssjöfart på 
Finlands territorialvatten ska betalas farleds-
avgift till staten enligt vad som föreskrivs i 
denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fartyg
1) som går i trafik i Saima kanal eller på 

Saimens vattenområde,
2) som på väg från en utländsk hamn till en 

annan passerar genom Finlands territorialvat-
ten utan att anlöpa någon finsk hamn,

3) som ankommer till och lämnar Finland 
genom Saima kanal utan att anlöpa någon 
hamn vid Finlands kust,

4) vars nettodräktighet understiger 300 och 
som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 
2 § 3 punkten eller lastfartyg enligt definit-
ionen i 2 § 4 punkten,

5) vars nettodräktighet understiger 600 och 
som är passagerarfartyg enligt definitionen i 
2 § 1 punkten,

6) som används för isbrytning på Finlands 
inre eller yttre territorialvatten och som pro-
ducerar isbrytartjänster för Trafikverket på 
basis av ett avtal eller statsfördrag.

1 §

Tillämpningsområde

För fartyg som bedriver handelssjöfart på 
Finlands territorialvatten ska betalas farleds-
avgift till staten enligt vad som föreskrivs i 
denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fartyg
1) som går i trafik i Saima kanal eller på 

Saimens vattenområde,
2) som på väg från en utländsk hamn till en 

annan passerar genom Finlands territorialvat-
ten utan att anlöpa någon finsk hamn,

3) som ankommer till och lämnar Finland 
genom Saima kanal utan att anlöpa någon 
hamn vid Finlands kust,

4) vars nettodräktighet understiger 300 och 
som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 
2 § 3 punkten eller lastfartyg enligt definit-
ionen i 2 § 4 punkten,

5) vars nettodräktighet understiger 600 och 
som är passagerarfartyg enligt definitionen i 
2 § 1 punkten,

6) som används för isbrytning på Finlands 
inre eller yttre territorialvatten och som pro-
ducerar isbrytartjänster för Trafikledsverket
på basis av ett avtal eller statsfördrag.

3 §

Behöriga myndigheter

Tullen svarar för påförande av farledsav-
giften och för tillsynen över påförda farleds-

3 §

Behöriga myndigheter

Tullen svarar för påförande av farledsav-
giften och för tillsynen över påförda farleds-
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avgifter.
Tullen har trots sekretessbestämmelserna 

rätt att av andra myndigheter och andra som 
sköter offentliga uppdrag, för tillstånds-
prövning som gäller ombudskap enligt 2 § 
12 punkten och en kund enligt 2 § 13 punk-
ten få alla uppgifter som behövs för att be-
döma tillståndssökandens och tillståndsha-
varens tillförlitlighet, lämplighet, förmåga 
eller annan egenskap att fylla kraven i till-
ståndsvillkoren eller andra förutsättningar 
för att få tillstånd. Dessutom har Tullen trots 
sekretessbestämmelserna rätt att för indriv-
ning få uppgifter om kundens egendom och 
förmögenhet, soliditet, skulder, betalnings-
störningar, finansieringsarrangemang och 
övriga uppgifter om kundens ekonomiska 
verksamhet och ekonomiska ställning.

Trafiksäkerhetsverket ska trots sekretess-
bestämmelserna till det system för hantering 
av information inom sjöfarten som avses i 
20 a § i lagen om fartygstrafikservice 
(623/2005) elektroniskt lämna uppdaterade 
uppgifter om de fartyg som registrerats i det 
isklassregister som avses i 7 § i lagen om 
fartygs isklasser och isbrytarassistans och 
om fartygens isklasser. Trafiksäkerhetsver-
ket och Trafikverket ska ge Tullen de upp-
gifter, utredningar och utlåtanden samt öv-
rigt material som behövs vid tillämpningen 
av denna lag. De ska vid behov också ge 
Tullen annan handräckning.

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
ge kommunikationsministeriet, Trafiksäker-
hetsverket och Trafikverket de uppgifter, ut-
redningar och utlåtanden samt övrigt 
material som de behöver vid tillämpningen 
av denna lag. Tullen ska vid behov också ge 
kommunikationsministeriet, Trafiksäker-
hetsverket och Trafikverket annan handräck-
ning.

avgifter.
Tullen har trots sekretessbestämmelserna 

rätt att av andra myndigheter och andra som 
sköter offentliga uppdrag, för tillstånds-
prövning som gäller ombudskap enligt 2 § 
12 punkten och en kund enligt 2 § 13 punk-
ten få alla uppgifter som behövs för att be-
döma tillståndssökandens och tillståndsha-
varens tillförlitlighet, lämplighet, förmåga 
eller annan egenskap att fylla kraven i till-
ståndsvillkoren eller andra förutsättningar 
för att få tillstånd. Dessutom har Tullen trots 
sekretessbestämmelserna rätt att för indriv-
ning få uppgifter om kundens egendom och 
förmögenhet, soliditet, skulder, betalnings-
störningar, finansieringsarrangemang och 
övriga uppgifter om kundens ekonomiska 
verksamhet och ekonomiska ställning.

Transport- och kommunikationsverket ska 
trots sekretessbestämmelserna till det system 
för hantering av information inom sjöfarten 
som avses i 20 a § i lagen om fartygstrafik-
service (623/2005) elektroniskt lämna upp-
daterade uppgifter om de fartyg som regi-
strerats i det isklassregister som avses i 7 § i 
lagen om fartygs isklasser och isbrytarassi-
stans och om fartygens isklasser. Transport-
och kommunikationsverket ska ge Tullen de 
uppgifter, utredningar och utlåtanden samt 
övrigt material som behövs vid tillämpning-
en av denna lag. Verket ska vid behov också 
ge Tullen annan handräckning.

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
ge kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket och Trafikleds-
verket de uppgifter, utredningar och utlåtan-
den samt övrigt material som de behöver vid 
tillämpningen av denna lag. Tullen ska vid 
behov också ge kommunikationsministeriet, 
Transport- och kommunikationsverket och 
Trafikledsverket annan handräckning.

9 §

Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om 
den dräktighet som anges i mätbrevet inte 
motsvarar fartygets faktiska dräktighet eller 
om fartyget enligt gällande mätningsregler 
för fartyg inte är berättigat att använda den 

9 §

Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om 
den dräktighet som anges i mätbrevet inte 
motsvarar fartygets faktiska dräktighet eller 
om fartyget enligt gällande mätningsregler 
för fartyg inte är berättigat att använda den 

RP 61/2018 rd



1808

nettodräktighet som anges i mätbrevet, fast-
ställer Trafiksäkerhetsverket den nettodräk-
tighet för fartyget som används vid uträk-
nandet av farledsavgiften i enlighet med gäl-
lande mätningsregler för fartyg.

nettodräktighet som anges i mätbrevet, fast-
ställer Transport- och kommunikations-
verket den nettodräktighet för fartyget som 
används vid uträknandet av farledsavgiften i 
enlighet med gällande mätningsregler för 
fartyg.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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87.

Lag

om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri-
politiken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripoliti-

ken (1188/2014) 8, 9, 15, 63, 68, 69 och 71 §, av dem 69 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
( / ), som följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

8 §

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket övervakar i sam-
band med besiktningar att den maximala 
maskinstyrka som skrivits in i den fiskeli-
cens som avses i 29 § i lagen om registre-
ring av fiskefartyg och vattenbruksfartyg 
som används till havs och i det bevis över 
maskinstyrka som gäller fiskefartyget inte 
överskrids.

Trafiksäkerhetsverket kan anlita sådana 
erkända klassificeringssällskap som avses i 
2 § 1 mom. 42 punkten i lagen om fartygs 
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009) eller andra verksamhetsutövare 
som är specialiserade på mätning av ma-
skinstyrkan och som är godkända av Trafik-
säkerhetsverket.

En förutsättning för godkännande av en 
annan verksamhetsutövare är att verksam-
hetsutövaren uppfyller de krav som anges i 
18 § 1 mom. i lagen om marin utrustning 
(1503/2011).

8 §

Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket
övervakar i samband med besiktningar att 
den maximala maskinstyrka som skrivits in i 
den fiskelicens som avses i 29 § i lagen om 
registrering av fiskefartyg och vattenbruks-
fartyg som används till havs och i det bevis 
över maskinstyrka som gäller fiskefartyget 
inte överskrids.

Transport- och kommunikationsverket kan 
anlita sådana erkända klassificeringssällskap 
som avses i 2 § 1 mom. 44 punkten i lagen 
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift 
av fartyg (1686/2009) eller andra verksam-
hetsutövare som är specialiserade på mät-
ning av maskinstyrkan och som är godkända 
av Transport- och kommunikationsverket.

En förutsättning för godkännande av en 
annan verksamhetsutövare är att verksam-
hetsutövaren uppfyller de krav som anges i 
18 § 1 mom. i lagen om marin utrustning 
(1503/2011).

9 §

Tillsyn över klassificeringssällskap och god-
kända verksamhetsutövare

Trafiksäkerhetsverket ingår ett skriftligt 
avtal om skötseln av uppgifterna med er-
kända klassificeringssällskap och de verk-

9 §

Tillsyn över klassificeringssällskap och god-
kända verksamhetsutövare

Transport- och kommunikationsverket in-
går ett skriftligt avtal om skötseln av uppgif-
terna med erkända klassificeringssällskap 
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samhetsutövare som Trafiksäkerhetsverket
har godkänt.

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
att det erkända klassificeringssällskapet och 
den godkända verksamhetsutövaren utför 
sina uppgifter enligt avtalet och uppfyller de 
krav som föreskrivs för dem. Trafiksäker-
hetsverket kan avbryta eller återkalla ett 
godkännande och ett i 15 § avsett bemyndi-
gande, om klassificeringssällskapet eller 
verksamhetsutövaren inte längre uppfyller 
de föreskrivna kraven eller trots en anmärk-
ning eller varning från Trafiksäkerhetsverket
väsentligen eller upprepade gånger försum-
mar sin skyldighet att utföra de avtalsenliga 
uppgifterna.

och de verksamhetsutövare som Transport-
och kommunikationsverket har godkänt.

Transport- och kommunikationsverket ut-
övar tillsyn över att det erkända klassifice-
ringssällskapet och den godkända verksam-
hetsutövaren utför sina uppgifter enligt avta-
let och uppfyller de krav som föreskrivs för 
dem. Transport- och kommunikationsverket
kan avbryta eller återkalla ett godkännande 
och ett i 15 § avsett bemyndigande, om 
klassificeringssällskapet eller verksamhets-
utövaren inte längre uppfyller de föreskrivna 
kraven eller trots en anmärkning eller var-
ning från Transport- och kommunikations-
verket väsentligen eller upprepade gånger 
försummar sin skyldighet att utföra de av-
talsenliga uppgifterna

15 §

Mätning av maskinstyrkan

Närings-, trafik- och miljöcentralen, 
gränsbevakningsväsendet eller Trafiksäker-
hetsverket kan bestämma att ett fiskefartygs 
maskinstyrka ska mätas, om den maximala 
effekt som anges i fiskelicensen och det be-
vis över maskinstyrka som motortillverkaren 
har utfärdat inte motsvarar varandra, eller 
om det finns grundad anledning att anta att 
fiskefartygets maskinstyrka överskrider den 
maskinstyrka som anges i fiskelicensen.

Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten 
kan bestämma en tidsfrist inom vilken ma-
skinstyrkan ska mätas och beviset över den 
ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som 
har bestämt att maskinstyrkan ska mätas. 
Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt 
tidsfrist har fått ett godtagbart bevis över 
maskinstyrkan, kan närings-, trafik- och mil-
jöcentralen på begäran av tillsynsmyndig-
heten dra in fiskefartygets fiskelicens tills 
vidare, dock högst tills ett behörigt bevis 
över maskinstyrkan lämnas in till myndig-
heten.

Trafiksäkerhetsverket svarar för mätning-
en av maskinstyrkan. Trafiksäkerhetsverket
kan bemyndiga ett klassificeringssällskap 
som avses i 8 § eller någon annan verksam-

15 §

Mätning av maskinstyrkan

Landskapet Egentliga Finland Närings-, 
trafik- och miljöcentralen, Gränsbevak-
ningsväsendet eller Transport- och kommu-
nikationsverket kan bestämma att ett fiske-
fartygs maskinstyrka ska mätas, om den 
maximala effekt som anges i fiskelicensen 
och det bevis över maskinstyrka som motor-
tillverkaren har utfärdat inte motsvarar 
varandra, eller om det finns grundad anled-
ning att anta att fiskefartygets maskinstyrka 
överskrider den maskinstyrka som anges i 
fiskelicensen.

Den ovan avsedda tillsynsmyndigheten 
kan bestämma en tidsfrist inom vilken ma-
skinstyrkan ska mätas och beviset över den 
ska lämnas in till den tillsynsmyndighet som 
har bestämt att maskinstyrkan ska mätas. 
Om tillsynsmyndigheten inte inom utsatt 
tidsfrist har fått ett godtagbart bevis över 
maskinstyrkan, kan landskapet Egentliga 
Finland närings-, trafik- och miljöcentralen 
på begäran av tillsynsmyndigheten dra in 
fiskefartygets fiskelicens tills vidare, dock 
högst tills ett behörigt bevis över maskin-
styrkan lämnas in till myndigheten.

Transport- och kommunikationsverket
svarar för mätningen av maskinstyrkan. 
Transport- och kommunikationsverket kan 
bemyndiga ett klassificeringssällskap som 
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hetsutövare att utföra mätning av maskin-
styrkan.

avses i 8 § eller någon annan verksamhets-
utövare att utföra mätning av maskinstyrkan.

63 §

Anmälan om förbud att vara befälhavare

Landsbygdsverket ska anmäla till Trafik-
säkerhetsverket om ett i 61 § avsett förbud 
att vara befälhavare för ett fiskefartyg som 
verket har meddelat.

63 §

Anmälan om förbud att vara befälhavare

Landsbygdsverket ska göra en anmälan till 
Transport- och kommunikationsverket om 
ett i 61 § avsett förbud att vara befälhavare 
för ett fiskefartyg som verket har meddelat.

68 §

Kostnader orsakade av kontroll och mätning 
av maskinstyrkan

Certifiering av maskinstyrkan i samband 
med besiktning ingår i Trafiksäkerhetsver-
kets besiktningsavgift. Bestämmelser om de 
avgifter som tas ut för Trafiksäkerhetsver-
kets prestationer finns i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992).

Innehavaren av ett fiskefartyg ska till det 
klassificeringssällskap eller den aktör som 
avses i 15 § betala de kostnader som orsakas 
av mätningen av maskinstyrkan och det do-
kument som ges över mätningen av maskin-
styrkan.

68 §

Kostnader orsakade av kontroll och mätning 
av maskinstyrkan

Certifiering av maskinstyrkan i samband 
med besiktning ingår i Transport- och kom-
munikationsverkets besiktningsavgift. Be-
stämmelser om de avgifter som tas ut för 
Transport- och kommunikationsverkets pre-
stationer finns i lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

Innehavaren av ett fiskefartyg ska till det 
klassificeringssällskap eller den aktör som 
avses i 15 § betala de kostnader som orsakas 
av mätningen av maskinstyrkan och det do-
kument som ges över mätningen av maskin-
styrkan.

69 §

Utlämnande av registeruppgifter

Uppgifter får lämnas ut från register som 
avses i denna lag genom registerutdrag eller 
via en teknisk anslutning. Den myndighet 
som för registret beslutar om utlämnande av 
uppgifter. Innan uppgifter lämnas ut ska den 
som lämnar ut uppgifterna se till att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgif-
ter som behövs för användningsändamålet 
lämnas ut till

1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgif-
ter, förebyggande av brott, förundersökning, 
beskattning och övervakning av beskatt-

69 §

Utlämnande av registeruppgifter

Uppgifter får lämnas ut från register som 
avses i denna lag genom registerutdrag eller 
via en teknisk anslutning. Den myndighet 
som för registret beslutar om utlämnande av 
uppgifter. Innan uppgifter lämnas ut ska den 
som lämnar ut uppgifterna se till att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgif-
ter som behövs för användningsändamålet 
lämnas ut till

1) Tullen för i lag angivna tillsynsuppgif-
ter, förebyggande av brott, förundersökning, 
beskattning och övervakning av beskatt-
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ningen,
2) polisen för övervakning av fisket, upp-

rätthållande av gränssäkerheten, övervak-
ning av sjötrafiken, förebyggande av brott, 
förundersökning, undersökning av oljeut-
släpp och räddningsverksamhet,

3) Trafiksäkerhetsverket för styrning av 
sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och för-
valtningen av fartygsregistret,

4) utsökningsmyndigheterna för skötseln 
av deras verkställighetsuppgifter,

5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för 
tillsynen över att livsmedelslagstiftningen 
följs,

6) Ålands landskapsregering för övervak-
ning av hur den gemensamma fiskeripoliti-
ken följs och för bestämmande av påföljder 
samt för registrering av sådana finska fartyg 
som har sin hemort i landskapet Åland,

7) Europeiska kommissionen, Europeiska 
fiskerikontrollbyrån och Europeiska union-
ens medlemsstater för övervakning av hur 
den gemensamma fiskeripolitiken följs och 
för bestämmande av påföljder,

8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för 
kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiske-
riförsäkringsinrättning för beslutsfattande 
om betalning av försäkringsstöd,

9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för 
kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik-
och miljöcentral för återkrav av försäkrings-
stöd.

ningen,
2) polisen för övervakning av fisket, upp-

rätthållande av gränssäkerheten, övervak-
ning av sjötrafiken, förebyggande av brott, 
förundersökning, undersökning av oljeut-
släpp och räddningsverksamhet,

3) Transport- och kommunikationsverket
för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösä-
kerheten och förvaltningen av trafik- och 
transportregistret,

4) utsökningsmyndigheterna för skötseln 
av deras verkställighetsuppgifter,

5) myndigheterna för livsmedelstillsyn för 
tillsynen över att livsmedelslagstiftningen 
följs,

6) Ålands landskapsregering för övervak-
ning av hur den gemensamma fiskeripoliti-
ken följs och för bestämmande av påföljder 
samt för registrering av sådana finska fartyg 
som har sin hemort i landskapet Åland,

7) Europeiska kommissionen, Europeiska 
fiskerikontrollbyrån och Europeiska union-
ens medlemsstater för övervakning av hur 
den gemensamma fiskeripolitiken följs och 
för bestämmande av påföljder,

8) en i 10 § i lagen om försäkringsstöd för 
kommersiellt fiske (998/2012) avsedd fiske-
riförsäkringsinrättning för beslutsfattande 
om betalning av försäkringsstöd,

9) en i 19 § i lagen om försäkringsstöd för 
kommersiellt fiske avsedd närings-, trafik-
och miljöcentralavsett landskap för återkrav 
av försäkringsstöd.

71 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om certifiering 
av maskinstyrka och mätning av maskin-
styrka som har fattats av ett klassificerings-
sällskap eller en verksamhetsutövare som 
avses i 8 och 15 § får begäras hos Trafiksä-
kerhetsverket på det sätt som anges i för-
valtningslagen.

Ändring i beslut med anledning av en be-
gäran om omprövning och i andra beslut en-
ligt denna lag än de som avses i 1 mom. får 
sökas på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat föreskrivs någon annanstans i lag.

71 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om certifiering 
av maskinstyrka och mätning av maskin-
styrka som har fattats av ett klassificerings-
sällskap eller en verksamhetsutövare som 
avses i 8 och 15 § får begäras hos Trans-
port- och kommunikationsverket på det sätt 
som anges i förvaltningslagen.

Ändring i beslut med anledning av en be-
gäran om omprövning och i andra beslut en-
ligt denna lag än de som avses i 1 mom. får 
sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om 
rättegång i förvaltningsärenden ( / ), om 
inte något annat föreskrivs någon annan-
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Landsbygdsverket har rätt att söka ändring 
i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen 
genom vilket ett beslut som meddelats av 
Landsbygdsverket har upphävts eller änd-
rats.

stans i lag.
Landsbygdsverket har rätt att söka ändring 

i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen 
genom vilket ett beslut som meddelats av 
Landsbygdsverket har upphävts eller änd-
rats.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.

—————
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88. 

Lag 

om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 24, 26, 152 och 183 §, av dem 24 och 152 § sådana de 

lyder i lag  (   /    ) samt 26 och 183 § i lag 1063/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

24 § 

Övriga tillsynsmyndigheter 

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar 
tillsammans med de allmänna tillsynsmyn-
digheter som avses i 23 § 1 mom. efterlevna-
den av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad 
statsrådsförordning om produkter som inne-
håller organiska lösningsmedel. 

De tillsynsmyndigheter som avses i kon-
sumentsäkerhetslagen och arbetarskydds-
myndigheten övervakar inom sitt behörig-
hetsområde efterlevnaden av statsrådsförord-
ningar som utfärdats med stöd av 217 § 2 
mom. Landskapets hälsoskyddsmyndigheter, 
de i konsumentsäkerhetslagen avsedda till-
synsmyndigheterna och livsmedelstillsyns-
myndigheterna övervakar inom sitt behörig-
hetsområde efterlevnaden av statsrådsförord-
ningar som utfärdats med stöd av bestämmel-
serna i 17 kap. 

Trafiksäkerhetsverket är den marknadskon-
trollmyndighet som avses i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) 2016/1628 
om krav för utsläppsgränser vad gäller gas-
och partikelformiga föroreningar samt typ-
godkännande av förbränningsmotorer för 
mobila maskiner som inte är avsedda att an-
vändas för transporter på väg, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 
nr 167/2013 samt om ändring och upphä-

24 § 

Övriga tillsynsmyndigheter 

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar 
tillsammans med de allmänna tillsynsmyn-
digheter som avses i 23 § 1 mom. efterlevna-
den av en med stöd av 216 § 2 mom. utfärdad 
statsrådsförordning om produkter som inne-
håller organiska lösningsmedel. 

De tillsynsmyndigheter som avses i kon-
sumentsäkerhetslagen och arbetarskydds-
myndigheten övervakar inom sitt behörig-
hetsområde efterlevnaden av statsrådsförord-
ningar som utfärdats med stöd av 217 § 2 
mom. Landskapets hälsoskyddsmyndigheter, 
de i konsumentsäkerhetslagen avsedda till-
synsmyndigheterna och livsmedelstillsyns-
myndigheterna övervakar inom sitt behörig-
hetsområde efterlevnaden av statsrådsförord-
ningar som utfärdats med stöd av bestämmel-
serna i 17 kap. 

Transport- och kommunikationsverket är 
den marknadskontrollmyndighet som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser 
vad gäller gas- och partikelformiga förore-
ningar samt typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer för mobila maskiner som inte 
är avsedda att användas för transporter på 
väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 
1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om 
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vande av direktiv 97/68/EG, nedan förord-
ningen om typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer. 

Tullen och gränsbevakningsväsendet över-
vakar, vardera inom sitt behörighetsområde, 
efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

ändring och upphävande av direktiv 
97/68/EG, nedan förordningen om typgod-
kännande av förbränningsmotorer. 

Tullen och gränsbevakningsväsendet över-
vakar, vardera inom sitt behörighetsområde, 
efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

26 § 

Myndigheter och inrättningar vid typgod-
kännande 

Trafiksäkerhetsverket är godkännande-
myndighet vid typgodkännande enligt för-
ordningen om typgodkännande av förbrän-
ningsmotorer. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på personer som är anställda 
vid en teknisk tjänst utsedd av godkännan-
demyndigheten, när de sköter uppgifter enligt 
denna lag och enligt förordningen om typ-
godkännande av förbränningsmotorer. Be-
stämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

26 § 

Myndigheter och inrättningar vid typgod-
kännande 

Transport- och kommunikationsverket är 
godkännandemyndighet vid typgodkännande 
enligt förordningen om typgodkännande av 
förbränningsmotorer. 

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på personer som är anställda 
vid en teknisk tjänst utsedd av godkännan-
demyndigheten, när de sköter uppgifter enligt 
denna lag och enligt förordningen om typ-
godkännande av förbränningsmotorer. Be-
stämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974).

152 § 

Hur bullerutredningar och handlingsplaner 
för bullerbekämpning utarbetas  

Bullerutredningen och handlingsplanen för 
bullerbekämpning utarbetas av Trafikverket i 
fråga om landsvägar och järnvägar, av flyg-
platsoperatören i fråga om en flygplats, av 
trafikområdeshållaren i fråga om andra tra-
fikområden och i fråga om befolkningskon-
centrationer av den behöriga kommunen när 
det gäller andra platser än de ovannämnda. 
Trafikverket och flygplatsoperatören ska 
lämna sin bullerutredning och handlingsplan 
till den behöriga kommunen, som ska beakta 
dem när bullerutredningen och handlingspla-
nen utarbetas för befolkningskoncentration-
en. 

När handlingsplanen för bullerbekämpning 
utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan 
begäras av kommunerna och landskapen 
inom det område som påverkas, Statens till-

152 § 

Hur bullerutredningar och handlingsplaner 
för bullerbekämpning utarbetas  

Bullerutredningen och handlingsplanen för 
bullerbekämpning utarbetas av Trafikleds-
verket i fråga om landsvägar och järnvägar, 
av flygplatsoperatören i fråga om en flyg-
plats, av trafikområdeshållaren i fråga om 
andra trafikområden och i fråga om befolk-
ningskoncentrationer av den behöriga kom-
munen när det gäller andra platser än de 
ovannämnda. Trafikledsverket och flygplats-
operatören ska lämna sin bullerutredning och 
handlingsplan till den behöriga kommunen, 
som ska beakta dem när bullerutredningen 
och handlingsplanen utarbetas för befolk-
ningskoncentrationen. 

När handlingsplanen för bullerbekämpning 
utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan 
begäras av kommunerna och landskapen 
inom det område som påverkas, Statens till-
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stånds- och tillsynsmyndighet, Trafikverket
och flygplatsoperatören och av andra som 
anges genom förordning av statsrådet. Alla 
andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att 
bekanta sig med utkastet till plan och fram-
föra sina åsikter om det. Tillfälle ges genom 
att information om ärendet lämnas i en tid-
ning med allmän spridning på orten och i det 
allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska re-
serveras för framförandet av åsikter. 

Information om en färdig plan med tillhö-
rande motivering samt om hur utlåtandena 
och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas 
med iakttagande av 2 mom. 

Bullerutredningen och handlingsplanen för 
bullerbekämpning ska ses över åtminstone 
vart femte år efter att de har utarbetats, var-
vid handlingsplanen och vid behov också 
bullerutredningen ska göras om. Handlings-
planen ska vid behov även i övrigt ses över, 
om det i området uppkommer en ny faktor 
som väsentligen inverkar på bullersituation-
en. Vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. om 
begäran om utlåtande och framförande av 
åsikter ska också tillämpas på översyn av 
handlingsplanerna. 

Bestämmelser om den tidpunkt före vilken 
bullerutredningen och handlingsplanen senast 
ska göras utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

stånds- och tillsynsmyndighet, Transport-
och kommunikationsverket och flygplatsope-
ratören och av andra som anges genom för-
ordning av statsrådet. Alla andra ska i till-
räckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig 
med utkastet till plan och framföra sina åsik-
ter om det. Tillfälle ges genom att informat-
ion om ärendet lämnas i en tidning med all-
män spridning på orten och i det allmänna 
datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för 
framförandet av åsikter. 

Information om en färdig plan med tillhö-
rande motivering samt om hur utlåtandena 
och åsikterna har blivit beaktade ska lämnas 
med iakttagande av 2 mom. 

Bullerutredningen och handlingsplanen för 
bullerbekämpning ska ses över åtminstone 
vart femte år efter att de har utarbetats, var-
vid handlingsplanen och vid behov också 
bullerutredningen ska göras om. Handlings-
planen ska vid behov även i övrigt ses över, 
om det i området uppkommer en ny faktor 
som väsentligen inverkar på bullersituation-
en. Vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. om 
begäran om utlåtande och framförande av 
åsikter ska också tillämpas på översyn av 
handlingsplanerna. 

Bestämmelser om den tidpunkt före vilken 
bullerutredningen och handlingsplanen senast 
ska göras utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

183 § 

Förbud och förelägganden som gäller äm-
nen, kemikalier, preparat, produkter, anord-

ningar och maskiner 

Om det har skett en överträdelse av en 
statsrådsförordning som utfärdats med stöd 
av 216 § eller 217 § 2 mom. eller en överträ-
delse av förordningen om typgodkännande av 
förbränningsmotorer, kan miljöministeriet 

1) förbjuda tillverkaren, importören eller 
den som släpper ut varan i fråga på mark-
naden eller den som utför underhåll på en 
anordning eller hanterar ett ämne att fortsätta 
sin verksamhet, 

2) förbjuda användning, tillverkning, salu-
föring, försäljning eller annan överlåtelse av 

183 § 

Förbud och förelägganden som gäller äm-
nen, kemikalier, preparat, produkter, anord-

ningar och maskiner 

Om det har skett en överträdelse av en 
statsrådsförordning som utfärdats med stöd 
av 216 § eller 217 § 2 mom. eller en överträ-
delse av förordningen om typgodkännande av 
förbränningsmotorer, kan miljöministeriet 

1) förbjuda tillverkaren, importören eller 
den som släpper ut varan i fråga på mark-
naden eller den som utför underhåll på en 
anordning eller hanterar ett ämne att fortsätta 
sin verksamhet, 

2) förbjuda användning, tillverkning, salu-
föring, försäljning eller annan överlåtelse av 
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ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en pro-
dukt, en anordning eller en maskin som stri-
der mot bestämmelserna, 

3) förelägga den som brutit mot förord-
ningen att se till att ämnet, kemikalien, pre-
paratet, produkten, anordningen eller maski-
nen fås att stämma överens med bestämmel-
serna eller att annars fullgöra sin skyldighet, 

4) förelägga den som brutit mot förord-
ningen att helt eller delvis överlämna ämnet, 
kemikalien, preparatet, produkten, anord-
ningen eller maskinen för att på behörigt sätt 
behandlas som avfall. 

Om ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en 
produkt, en anordning eller en maskin som 
avses i 1 mom. har släppts ut på marknaden, 
kan miljöministeriet förelägga den som brutit 
mot förordningen att återkalla dem från 
marknaden. 

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar 
om förbud och förelägganden enligt 1 och 2 
mom. när överträdelsen gäller efterlevnaden 
av en statsrådsförordning som utfärdats med 
stöd av 216 § och som gäller produkter som 
innehåller organiska lösningsmedel. Säker-
hets- och kemikalieverket beslutar om förbud 
och föreläggande också i de fall där överträ-
delsen gäller fullgörande av skyldigheter för 
certifiering av personer och verksamhetsutö-
vare enligt 159—163 § eller enligt bestäm-
melser som utfärdats med stöd av dem eller 
enligt F-gasförordningen, eller iakttagande av 
beslut om undantag enligt 218 § 2 mom. Fin-
lands miljöcentral beslutar om förbud och fö-
relägganden i de fall där överträdelsen gäller 
efterlevnaden av ozonförordningen, en stats-
rådsförordning som utfärdats med stöd av 
216 § för skydd av ozonskiktet eller en stats-
rådsförordning som utfärdats med stöd av 
163 §. Finlands miljöcentral beslutar också 
om förbud och förelägganden i de fall som 
gäller efterlevnaden av F-gasförordningen till 
andra delar än när det gäller certifiering av 
personer och verksamhetsutövare. Trafiksä-
kerhetsverket beslutar om förbud och före-
lägganden i de fall där överträdelsen gäller 
efterlevnaden av förordningen om typgod-
kännande av förbränningsmotorer. Förbud 
mot användning av en enskild anordning som 
strider mot bestämmelserna samt föreläg-
gande att fullgöra underhållsskyldighet med-
delas dock av en allmän tillsynsmyndighet 

ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en pro-
dukt, en anordning eller en maskin som stri-
der mot bestämmelserna, 

3) förelägga den som brutit mot förord-
ningen att se till att ämnet, kemikalien, pre-
paratet, produkten, anordningen eller maski-
nen fås att stämma överens med bestämmel-
serna eller att annars fullgöra sin skyldighet, 

4) förelägga den som brutit mot förord-
ningen att helt eller delvis överlämna ämnet, 
kemikalien, preparatet, produkten, anord-
ningen eller maskinen för att på behörigt sätt 
behandlas som avfall. 

Om ett ämne, en kemikalie, ett preparat, en 
produkt, en anordning eller en maskin som 
avses i 1 mom. har släppts ut på marknaden, 
kan miljöministeriet förelägga den som brutit 
mot förordningen att återkalla dem från 
marknaden. 

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar 
om förbud och förelägganden enligt 1 och 2 
mom. när överträdelsen gäller efterlevnaden 
av en statsrådsförordning som utfärdats med 
stöd av 216 § och som gäller produkter som 
innehåller organiska lösningsmedel. Säker-
hets- och kemikalieverket beslutar om förbud 
och föreläggande också i de fall där överträ-
delsen gäller fullgörande av skyldigheter för 
certifiering av personer och verksamhetsutö-
vare enligt 159—163 § eller enligt bestäm-
melser som utfärdats med stöd av dem eller 
enligt F-gasförordningen, eller iakttagande av 
beslut om undantag enligt 218 § 2 mom. Fin-
lands miljöcentral beslutar om förbud och fö-
relägganden i de fall där överträdelsen gäller 
efterlevnaden av ozonförordningen, en stats-
rådsförordning som utfärdats med stöd av 
216 § för skydd av ozonskiktet eller en stats-
rådsförordning som utfärdats med stöd av 
163 §. Finlands miljöcentral beslutar också 
om förbud och förelägganden i de fall som 
gäller efterlevnaden av F-gasförordningen till 
andra delar än när det gäller certifiering av 
personer och verksamhetsutövare. Transport-
och kommunikationsverket beslutar om för-
bud och förelägganden i de fall där överträ-
delsen gäller efterlevnaden av förordningen 
om typgodkännande av förbränningsmotorer. 
Förbud mot användning av en enskild anord-
ning som strider mot bestämmelserna samt 
föreläggande att fullgöra underhållsskyldig-
het meddelas dock av en allmän tillsynsmyn-
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som avses i 23 § 1 mom. dighet som avses i 23 § 1 mom.
———

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
särskilt genom lag.

—————

89.

Lag

om ändring av 15 § i lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 5 §, sådan den lyder i lag 1190/2016, som 

följer:

Gällande lydelse Förslagen lydelse

5 §

Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd 
olja som importeras till eller som transporte-
ras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 
0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut 
till det dubbla beloppet, om oljan transporte-
ras med ett tankfartyg som inte är försett 
med dubbelbotten som omfattar hela den del 
av fartyget där lasttankarna är belägna. Är 
det oklart om oljeskyddsavgiften ska tas ut 
till förhöjt belopp, ska Skatteförvaltningen 
innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av 
Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket
meddelar också vid behov föreskrifter om 
när ett tankfartyg ska anses vara försett med 
dubbelbotten.

5 §

Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd 
olja som importeras till eller som transporte-
ras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 
0,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut 
till det dubbla beloppet, om oljan transporte-
ras med ett tankfartyg som inte är försett 
med dubbelbotten som omfattar hela den del 
av fartyget där lasttankarna är belägna. Är 
det oklart om oljeskyddsavgiften ska tas ut 
till förhöjt belopp, ska Skatteförvaltningen 
innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av 
Transport- och kommunikationsverket.
Transport- och kommunikationsverket med-
delar också vid behov föreskrifter om när ett 
tankfartyg ska anses vara försett med dub-
belbotten.

———
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

särskilt genom lag.
—————
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