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LAGEN  OM  TILLSYN ÖVER FARTYGSSÄKERHETEN  

• 	Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten  (370/1995)  har ändrats genom  lag 543/2004  av  den  
24juni  2004 så  att  de  ändringar i direktivet om  hamnstatskontroll  av fartyg som gjorts  år 2001 

 intagits i lagen. Genom ändringarna i direktivet vägras fartyg som  är  i dåligt skick tillträde  till 
 gemenskapens hamnar. Vidare införs obligatoriska inspektioner  ftir  fartyg som utgör fara  ffir 

 säkerheten  till  sjöss och  den marina  miljön. Vissa ändringar som grundlagen kräver har också 
gjorts. 

Ändringarna träder i kraft  den I  augusti  2004.  

Bifogat återges lagen om tillsyn över fartygssäkerheten i  sin  gällande  form.  
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LAG 
OM  TILLSYN ÖVER FARTYGSSÄKERHETEN 

 (17.3.1995/370) 

I  enlighet med riksdagens beslut stadgas:  

I  kap. 
Allmänna stadganden 

Lagens tillämpningsområde  

I  denna  lag  stadgas om tillsynen över efterlevnaden av stadganden och bestämmelser som gäller 
fartygssäkerhet.  

2 § (25.1.2002/55)  
Definitioner  

I  denna  lag  och i ffirordningar som utffirdats med stöd av  den  avses med  (24.6.2004/543) 
1)  fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet. säker  drift  av fartyg och ledningsarrangemang i 

anknytning  till en  säker  drift,  redarens säkerhetsledningssystem samt Lörhindrande av vattnens 
flrorening fdrorsakad av fartyg,  

2)  inrikesfart trafik mellan finska hamnar samt kryssningstrafik,  då  fartyget går från och  till  finsk 
hamn,  

3)  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 anknyt - 
fling till  fartygets fartygssäkerhet,  

4)  besiktningsdirektivet rådets direktiv  I 999/35/EG  om ett  system  med obligatoriska besiktningar 
ffir  en  säker  drift  av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafiL 
sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.  (24.6.2004/543) 

5)  SOLAS-konventionen  1 974  års internationella konvention om säkerheten ffir människoliv  till 
 sjöss (FördrS  11/1981)  jämte ändringar,  (24.6.2004/543) 

6) non-SOLAS-direktivet rådets direktiv  98/1 8/EG  om säkerhetsbestämmelser och säkerhets-
normer för passagerarfartyg, sådant det lyder i ändrad  form  och  är  genomfört i  Finland, 
(24.6.2004/543) 

7)  ro-ro-passagerarfartyg ett havsgående passagerarfartyg som  är  utrustat med anordningar som 
gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla  på  och av fartyget, och som medffir fler  än  tolv 
passagerare.  

8)  höghasligheispassagerar/artyg  ett höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel  I  kapitel  X  i 
SOLAS-konventionen, vilket medför fler  än  tolv passagerare,  

9)  passagerare alla personer med undantag av  
a) beftilhavaren  och medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap  är 

 anställda eller sysselsatta ombord  på  ett fartyg Rr det fartygets behov, och  
b) barn under  ett  år, 
10)  koden fbr höghasiighetsfårtyg  internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg. som 

ingår i Internationella sjöfartsorganisationens  (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) 
 av  den 20  maj  1994  jämte ändringar.  (24.6.2004/543) 



11)  reguljär trafik  en  rad överfarter med fartyg i trafik mellan samma två eller flera hamnar, eller 
 en  rad överfarter med fartyg från och  till  samma hamn utan mellanliggande hamnbesök, enligt  en 

 offentliggjord tidtabell eller med  så  regelbundna eller ofta förekommande överfarter att  de  utgör  en 
 igenkännlig systematisk serie,  

12) certUlkat 
a) fbr  ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i internationell trafik  de 

 säkerhetscertifikat som utfärdats enligt SOLAS-konventionen, tillsammans med relevanta ffir-
teckningar över utrustning samt i ftrekommande  fall  dispenscertifikat och trafiktillstånd, samt  

b) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i inrikes trafik  de  säkerhets-
certifikat som utfärdats enligt  non-SOLAS-direktivet, tillsammans med  ieJc  an  ta  I  tL  a  naar  ö'  
utrustning samt i flirekommande  fall  dispenscertifikat och trafiktillstånd.  

13) dispenscertfikat  ett certifikat som utfärdats enligt bestämmelserna  recI  I 	a Vi  
SOLAS-konventionen, 

14)flaggstatens  administration de  behöriga myndigheterna i  den  stat vars flagg ett ro-ro-
passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg har rätt att föra,  

15) värdstat  en  medlemsstat i Europeiska gemenskapen  till  eller från vars hamn ett ro-ro-
• 	passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg går i reguljär trafik,  

16) internationell resa  en  resa  till  sjöss från  en  hamn i  Finland till en  hamn utanför  Finland,  eller 
omvänt,  

17) inrikes resa  en  resa i havsområden från  en  hamn i  Finland till  samma eller  en aiman  hamn i 
 Finland, 

18) klassjIceringssäIlskapsdirektivet  rådets direktiv  94/57/EG  om gemensamma regler och 
standarder fOr organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfarts-
administrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder i ändrad  form  och  är  genom-
fört i  Finland, (24.6.2004/543) 

19) erkänd  organisation en organisation  som erkänts i enlighet med artikel  4  i klassificerings- 
sällskapsdirektivet,  

20) kL'aI?,fIcerad  inspektör  en  tjänsteman eller annan  person  som av  en  medlemsstats behöriga 
myndighet  är  vederbörligen bemyndigad att utföra besiktningar och inspektioner som hänför sig  till 

 certifikaten och som uppfyller  de  kvalifikationskriterier och kriterier fdr oberoende som närmare 
anges i bilaga  V till  besiktningsdirektivet,  (24.6.2004/543) 

21) PSC-direktivet rådets direktiv  95/2 1/EG  om hamnstatskontroll av fartyg, sådant det lyder 
ändrat genom rådets direktiv  98/25/EG.  kommissionens direktiv  98/42/EG,  kommissionens direktiv 

 1  999/97/EG,  Europaparlamentets och rådets direktiv  2001 / I 06/EG  samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv  2002/84/EG,  (24.6.2004/543) 

22)flaggstat  den  stat  under  vars flagg fartyget har rätt att segla,  (24.6.2004/543) 
23) Paris-avtalet det samförståndsavtal om hamnstatskontroll som undertecknades i  Paris den 26  

januari  1982  jämte ändringar,  (24.6.2004/543) 
24) utökad inspektion inspektion enligt artikel  7  och bilaga  V  i PSC-direktivet.  (24.6.2004/543) 

3 
Ovrig Iagstjftning  

Angående fartygs sjövärdighet, säkra  drift  och ledningsarrangemang i anknytning  till en  säker 
 drift,  redarens säkerhetsledningssystem samt om fartygs besiktning gäller vad som stadgas eller 

bestäms i sjölagen  (674/94)  och stadgas eller bestäms med stöd av  den.  
Förutom i denna  lag  stadgas om tillsyn över efterlevnaden av stadganden och bestämmelser om 

förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg i lagen om förhindrande av vattnens 
förorening, förorsakad av fartyg  (300/79). 
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Om  arbetarskydd och tillsyn som utövas av arbetarskyddsmyndigheterna gäller vad därom särskilt 
stadgas.  

4  
Tillämpning av lagen  på farlyg  och redare 

Denna  lag  tillämpas  på 
1) fartyg som används vid handelssjöfart  på  finskt vattenoniråde samt  på  finska fartyg också utan-

för finskt vattenområde, och  
2) i  1  punkten avsedda fartygs finska redare samt sådana utländska redare som bedriver handels-

sjöfart  på  finskt vattenområde. 
Denna  lag  tillämpas i tillämpliga delar  på  administrativa fartyg och dylika fartygs redare. Lagen 

tillämpas  dock  inte  på  försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om dessa inte 
används i allmän trafik för befordran av passagerare eller  last. 

2  kap. 
Myndigheterna och deras uppgifter  

5  § (24.6.2004/543) 
Tu/syns  myndigheter 

Sjöfartsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om  fart 
 säkerheten och handhar meddelanden enligt PSC-direktivet samt tillhandahåller och utbyter 

 information.  
Tillsynsmyndighet enligt denna  lag är den  direktör vid Sjöfartsverket som ansvarar fOr sj 

säkerheten eller  en  av denne tillförordnad tjänsteman vid Sjöfartsverket. 
Tillsynsmyndigheter kan enbart vara personer som uppfyller kraven i bilaga  VII till PSC

-direktivet. Tillsynsmyndigheterna skall  ha  ett av Sjöfartsverket utfärdat bevis, som visar att 
personen i fråga  är  bemyndigad att utföra inspektioner. Genom förordning av statsrådet föreski 
om innehållet av beviset.  

6S 
Tul/svnsmyndigheternas  rättigheter 

Tillsynsmyndigheterna har rätt att  
1) när som helst  fa  tillträde  till  fartyg som  är  underkastade tillsyn enligt denna  lag, 
2) f till  påseende  de  dokument och ffirteckningar som redaren eller befälhavaren  är  skyldig att 

föra eller förvara enligt stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerhet eller för  Finland 
 bindande internationella överenskommelser som gäller fartyg eller deras  drift  samt  få  kopior av 

dokumenten eller Lörteckningarna,  
3) vid inspektionen av fartygssäkerheten erhålla upplysningar och bistånd av fartygets befälhavare 

och övriga personer som tjänstgör ombord,  
4) anlita sakkunniga  då  det  är  nödvändigt för att inspektion skall kunna förrättas,  
5) anlita ett av sjöfartsverket befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av lednings-

arrangemangen med anknytning  till  fartygets säkra  drift  och redarens säkerhetsledningssystem, 
 (19. 12. 1997/125 1) 

6) förrätta inspektion eller undersökning av fartyget i  den  omfattning som behövs, om fartyget 
saknar  de  dokument eller förteckningar som avses i  2  punkten eller om det finns anledning att anta 
att fartyget inte  är  sjövärdigt eller att det i övrigt inte uppfyller kraven i stadgandena och 

.  

S  
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bestämmelserna om fartygssäkerheten eller bestämmelser i för  Finland  bindande internationella 
överenskommelser,  

7) kontrollera att fartygspersonalen kan sköta  de  uppgifter som  är  nödvändiga  fir  fartygets 
säkerhet, och att  

8) kontrollera redarens säkerhetsledningssystem i  den  utsträckning som fartygssäkerheten kräver.  

7 § (24.6.2004/543)  
Förrättande av inspektioner ombord och  rapport  om inspektion 

Inspektioner av fartygssäkerheten skall förrättas  så  ofta och  så  effektivt som  är  nödvändigt för 
tillsynen och som förutsätts i  for Finland  bindande internationella överenskommelser eller 
nationella bestämmelser och föreskrifter.  

Om  ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat  1978  års internationella konvention angående 
normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS  22/1984),  nedan STCW-
konventionen, skall tillsynsmyndigheten kontrollera besättningens behörighet. Besättningens 
behörighet skall dessutom kontrolleras om det  firms  klart grunder för att tro att kraven i fråga om 

• 	vakthållning enligt STCW-konventionen inte har iakttagits. 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna 

hos besättningen  på  utländska passagerarfartyg och tankfartyg för säkerställande av att besättningen 
inom sig kan förmedla  information  om säkerhet och utbyta  information  med myndigheter  på land. 

 Tillsynsmyndigheten skall likaså kontrollera att  de  personer som utsetts att i nödsituationer hjälpa 
passagerare  på  utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med  information till  passager-
arna i  en  sådan  situation.  

Inspektionerna av fartygssäkerheten skall förrättas  så  att syftet med tillsynen uppnås med minsta 
möjliga olägenhet för fartygets  drift.  Redaren eller befälhavaren skall underrättas om inspektion av 
fartygssäkerheten. Deras frånvaro utgör inget  hinder  för att inspektion förrättas. 

Tillsynsmyndigheten skall göra upp  en rapport  om inspektionen i enlighet med bilaga  IX till PSC
-direktivet.  En  kopia av rapporten skall tillställas fartygets befälhavare.  

8  
Kontroll av redarens säkerhetsledningssystem och ledningsarrangemangen ombord 

Finska redares säkerhetsledningssystem samt säkerhetsledningssystemen för sådana utländska 
redare som bedriver handelssjöfart i finsk inrikesfart skall kontrolleras åtminstone  en  gång vart 
femte  år.  Redaren skall underrättas om kontrollen i  god  tid. Kontrollen  far  inte medföra oskäligt 

 men  för redarens verksamhet. 
Ledningsarrangemang med anknytning  till en  säker  drift  av finskt fartyg och arrangemangens 

förenlighet med redarens säkerhetsledningssystem liksom motsvarande arrangemang  på  utländska 
fartyg som används vid handelssjöfart i finsk inrikesfart skall också kontrolleras minst  en  gång vart 
femte  år.  Redaren och fartygets befälhavare skall underrättas om kontrollen i  god  tid. Kontrollen  far 

 inte medföra oskäligt  men  för fartygets  drift. 
Om de  kontroller som avses i  1  och  2 mom.  och  de  certifikat som utfärdas  på  grundval av dem 

stadgas närmare genom förordning.  

9 
Mvndighe/er  som  är  skyldiga att ge handräckning  

I  frågor som avses i denna  lag är  hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och 
hälsovårdsmyndigheterna samt försvarsmakten inom var sitt verksamhetsområde skyldiga att  på 

 begäran ge sjöfartsverket nödvändig handräckning. 



Förekommer försök att hindra eller störa  en  i denna  lag  avsedd inspektion eller annan åtgärd, skall 
polisen ge handräckning ffir förrättandet av inspektionen.  

Om  förfarandet vid begäran om och givande av handräckning kan statsrådet meddela närmare 
föreskrifter.  

3  kap. 
Konstaterande av fartygssäkerheten och förhandsmeddelande om fartyg  (24.6.2004/543) 

l0  
Dokument ko ntroll 

Ett fartyg anses uppfilla stadgandena och bestämmelserna om fartygssäkerhet eller bestämmels-
erna i för  Finland  bindande internationella överenskommelser om fartygssäkerhet, om det medför 
giltiga besiktningsintyg samt säkerhetscertifikat och intyg utfärdade med stöd av dessa stadganden, 
bestämmelser eller överenskommelser, såvida det inte finns grundad anledning att anta att fartygets 
faktiska skick inte motsvarar uppgifterna i dokumenten.  

11 §  
Inspektion eller undersökning av fartyg 

Inspektion eller undersökning av ett fartyg skall förrättas, om fartyget saknar  de  dokument som 
avses i  10 §  eller om det finns grundad anledning att anta att fartygets faktiska skick i väsentlig  grad 

 inte motsvarar uppgifterna i dokumenten.  
Om  fartygssäkerheten inte kan konstateras utgående från dokumenten,  på  grund av att sådana inte 

finns, antingen för att fartygets flaggstat inte  är  bunden av sådana internationella överenskommelser 
som förpliktar fartyget att inneha  de  dokument som avses i  10 §  eller för att fartyget inte omfattas 
av överenskommelserna  på  grund av  sin  ringa storlek, skall vid inspektionen kontrolleras att fartyg-
et uppf,'ller  de  krav som ett finskt fartyg av motsvarande storlek i motsvarande  fart  skall uppfylla. 

Il  a § (24.6.2004/543)  
Förhandsmeddelande 

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som hör  till den fartygskiass  som  är  föremål för utökad 
inspektion enligt PSC-direktivet skall tillställa tillsynsmyndigheten i varje finsk hamn som fartyget 
besöker efter det att  12  månader har förflutit  sedan den  senaste utökade inspektionen  de  uppgifter 
som avses i bilaga  V till PSC-direktivet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst  till 

 hamnen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn, om resan beräknas vara mindre  än 
 tre dagar.  

11 b §  (24.6.2004/543) 
 Utökad inspektion  

På  ett fartyg som hör  till den  fartygsklass som  är  föremål för utökad inspektion enligt PSC-
direktivet kan utökad inspektion förrättas  12  månader efter det att föregående utökade inspektion 
förrättades  på  fartyget i  en  hamn i  en  stat som undertecknat  Paris-avtalet.  Den  utökade inspektionen 

 på  fartyget skall förrättas i enlighet med PSC-direktivet. 
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Il  c § (24.6.2004/543) 
 Undantag  

Om  det av funktionella orsaker inte kan  fOrrättas  inspektion av vissa fartyg,  på  vilka det enligt 
 PSC-direktivet skall  R5rrättas  obligatorisk inspektion eller obligatorisk utökad inspektion, skall 

tillsynsmyndigheten meddela om saken  till  Europeiska gemenskapens kommission. Samtidigt skall 
uppges orsaken  till  att inspektion inte  ffirrättats.  

4  kap. 
Tvångsmedel och påfdljder  

12  
Brist eller missförhållande ifartygssäkerheten 

• 	Om  det vid inspektion eller annars framgår att fartyget  till  någon  del  inte uppfyller kraven i  
stadgandena  och bestämmelserna om fartygssäkerheten eller internationella överenskommelser som 

 är  bindande  £Or Finland  eller att redaren eller fartygets befälhavare inte annars iakttar ovan nämnda  
stadganden  och bestämmelser eller överenskommelser, skall tillsynsmyndigheten efter över-
läggningar med redaren eller fartygets befälhavare ge lämpliga instruktioner  ffir  avhjälpande av 
bristerna eller missförhållandena.  

Om  redaren tredskas eller frågan inte tål dröjsmål, kan tillsynsmyndigheten efter att  ha  hört veder-
börande, ålägga redaren eller  befálhavaren  att inom utsatt tid vidta nödvändiga åtgärder. Gäller 
beslutet ett utländskt fartyg, anses hörande av befälhavaren i samband med inspektionen som 
hörande av vederbörande.  

13  §  ( 19.12.1997/1251) 
 Vite och  hot  om avbrytande 

Sjöfartsverket 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. För vite och  hot  om 
avbrytande gäller viteslagen  (1113/1990).  

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläggandet 
genom att ta fartyget ur trafik i  Finland,  kan sjöfartsverket förordna att redaren innan fartyget 
lämnar finsk hamn skall ställa  en  säkerhet som motsvarar  vitet.  Då den  åtgärd som tillsynsmyndig-
heten beslutat om blivit vidtagen skall säkerheten återställas  till  redaren.  

14 § (24.6.2004/543) 
 Stoppande av fartyg, drfisinskränkning och förbud att använda utrustning, 

anordning, rutin eller arrangemang ombord  

Om  ett fel eller  en  brist i fartygssäkerheten  är  av sådan  art  att fartygets  drift  i  den fart  Lär vilken 
det  är  avsett åsamkar fara för människoliv eller omedelbar fara  fOr  fartyget,  den  övriga trafiken eller 

 den marina  miljön, skall tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut om att stoppa fartyget eller 
inskränka dess  drift  eller förbjuda användningen av  en  utrustning, anordning, rutin eller ett  arrange

-niang  ombord  tills  felet  är  rättat eller bristen avhjälpt. Det skriftliga beslutet skall motiveras och i 
det skall uppges alla  de  omständigheter som har lett  till  att fartyget stoppats.  



Tillsynsmyndigheten kan fatta det i  1 mom.  avsedda beslutet också om redaren eller fartygets 
befälhavare motsätter sig inspektion eller om tillsynsmyndigheten förvägras  de  dokument, 
förteckningar eller upplysningar som  den är  berättigad  till  enligt  6  §,  eller om redaren eller fartygets 
befälhavare inte avhjälper  en  brist eller ett missförhållande i fartygssäkerheten inom  den  tid som 
utsatts av tillsynsmyndigheten. 

Beslut om stoppande av fartyg, driftsinskränkning eller  flirbud  att använda utrustning, anordning, 
rutin eller arrangemang ombord skall iakttas omedelbart. Fartygets befälhavare eller,  då  det  är  fråga 
om ett utländskt fartyg, även flaggstatens närmaste beskickning skall omedelbart underrättas om 
beslutet, och rapporten om inspektionen skall fogas  till  meddelandet. Vid behov skall dessutom  den 

 namngivna besiktningsman eller  de  godkända klassificeringssällskap som ansvarar för  utffirdandet 
 av klasscertifikatet underrättas om saken.  

Om de  brister som avses i  I mom.  inte kan avhjälpas i inspektionshamnen kan tillsynsmyndig-
heten låta fartyget fortsätta  till  närmaste lämpliga reparationsvarv, som utses av befälhavaren och 
myndigheten,  under  förutsättning att  på  fartyget iakttas  de  villkor som har ställts av flaggstatens 
behöriga myndighet och godtagits av tillsynsmyndigheten.  

14 a  §  (20.6.1996/461)  
Indragning av rätten att bedriva trafik 

Vederbörande ministerium fattar det beslut om indragning av rätten för  en  redare att bedriva trafik 
som avses i artikel  7  i rådets  fdrordning  (EG) nr  305 1/95  om säkerhetsorganisation för  roll -on/roll-
off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg).  

14 b  §  (24.6.2004/543)  
Avsaknad avfärdskrivare eller i  ISM-reglerna avsedda dokument 

Tillsynsmyndigheten skall stoppa ett utländskt fartyg om det inte  är  försett med  en  fungerande 
 fiirdskrivare  i sådana situationer  då  användning av  fiirdskrivare  är  obligatorisk enligt bilaga XII  till 

 PSC-direktivet.  Om  bristen inte snabbt kan avhjälpas i  den  hamn där fartyget stoppats, kan  tilisyns
-myndigheten låta fartyget fortsätta  till  närmaste lämpliga hamn där bristen skall avhjälpas, eller 

avbryta  stoppandet  i hamn  under  villkor att bristen avhjälps senast inom  30  dagar. 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom stoppa ett utländskt fartyg  på  vilket  ISM-reglerna  tililämpas, 

 om det vid inspektion kommer fram att det  på  fartyget inte finns ett dokument om godkänd 
säkerhetsorganisation eller ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation vilka utfärdats i enlighet 	• 

 med  de  internationella organisationsreglerna för säker  drift  av fartyg och  ffir  förhindrande av 
förorening  (ISM-reglerna).  

Om  det vid inspektion inte upptäcks andra  än  i  2 mom.  angivna brister som berättigar  till  stopp-
ande, kan tillsynsmyndigheten upphäva beslutet om stoppande för att förhindra överbeläggning av 
hamnen. Tillsynsmyndigheten skall  då  omedelbart underrätta  de  behöriga myndigheterna i  de  andra 
medlemsstaterna om detta.  

14 c  §  (24.6.2004/543) 
 Förhindrande av tillträde  till  hamn 

Tillsynsmyndigheten skall förhindra att ett utländskt  gas-  eller kemikalietankfartyg,  bulkiast
-fartyg, oljetankfartyg eller passagerarfartyg anlöper  en  finsk hamn, om  

1)  fartygets flaggstat förekommer  på den  svarta lista som publiceras i  Paris-avtalets årliga  rapport 
 och fartyget har stoppats mer  än  två gånger  under de  senaste  24  månaderna i  en  hamn i  en  stat som 

undertecknat  Paris-avtalet, eller  



2)  fartygets flaggstat har betecknats som  en  stat med mycket hög  risk  eller hög  risk på den  svarta 
lista som publiceras i  Paris-avtalets årliga  rapport  och fartyget har stoppats mer  än en  gång  under de 

 senaste  36  månaderna i  en  hamn i  en  stat som undertecknat  Paris-avtalet. 
Tillsynsmyndigheten skall också förhindra att ett utländskt fartyg anlöper  en  finsk hamn, om 

fartyget i  de fall  som avses i  14 § 4 mom.  och i artikel  11.11  i PSC-direktivet går  till  sjöss utan att 
uppfylla  de  villkor som tillsynsmyndigheterna i  en  finsk hamn eller behöriga myndigheter i  en 
inspektionshanm  i  en  annan medlemsstat har ställt, eller vägrar iaktta  de  krav som gäller i frågan 
enligt konventionerna genom att inte anlöpa reparationsvarvet. Tillträde  till  hamnen skall förhindras 

 tills  fartygets ägare eller redare har framlagt bevis  på  att fartyget uppfyller alla krav som gäller 
enligt konventionerna och  den  tillsynsmyndighet som konstaterat bristerna  på  fartyget eller behör- 
iga myndigheter i  en  medlemsstat som konstaterat bristerna  på  fartyget har godkänt bevisen. 

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda  fall  tillåta att ett fartyg anlöper hamn i  fall  av  force  majeure, 
 på  grund av säkerhetsaspekter som  är  klart viktigare, för att rätta  till  brister eller för att avlägsna 

fdrorenings- eller smittorisk, om fartygets ägare, redaren eller fartygets beflilhavare har vidtagit 
befogade åtgärder som tillsynsmyndigheten godkänt för ett tryggt anlöpande av hamnen.  

O 	 l5  
Anmälan av brott  till  åtal  

Finns  det skäl att misstänka brott  mot stadgandena  om fartygssäkerheten, skall tillsynsmyndig-
heten anmäla detta  till  allmänna åklagaren. 

Anmälan kan lämnas ogjord, om brottet  är  ringa och om det framgår att gärningen har orsakats av 
 en  med tanke  på  omständigheterna ursäktlig vårdslöshet eller tanklöshet och allmän fördel inte 

kräver att anmälan görs. 
Tillsynsmyndigheten skall ges tillflille att bli hörd vid förundersökningen och i underrätten i ett 

mål där myndigheten har gjort åtalsanmälan.  

l6 
Tilisynsförseelse  som gäller fartygssäkerhet  

En  redare, dennes ombud, ett fartygs befälhavare eller varje annan  person  som ansvarar för 
fartygets  drift  och som inte iakttar tillsynsmyndighetens beslut eller fdrordnande som meddelats 
med stöd av  12 § 2 mom.  eller  14 § 2 mom.,  skall för tillsynsförseelse som gäller fartygssäkerhet 
dömas  till  böter, om för gärningen inte stadgas strängare straff i någon annan  lag. 

17 § (21.5.1999/643)  
Brott  mot  tystnadsplikt  

Till  straff för brott  mot  tystnadsplikten enligt  20 §  döms enligt  40  kap.  5  §  strafflagen, om inte 
gärningen  är strafibar  enligt  38  kap.  I  eller  2 §  strafflagen eller om strängare straff för  den  inte före-
skrivs någon annanstans i  lag. 
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4 a  kap.  (25.1.2002/55)  
Garanterande av  en  säker  drift  av ro-ro-passagerarfartyg 

och  höghastighetspassagerarfartyg  i  reguLjär  trafik  

17 a § (25.1.2002/55)  
Kapitlets tillämpningsområde 

Detta kapitel tillämpas  på  ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som går i 
reguljär trafik  till  eller från  en  hamn i  Finland.  

Detta kapitel tillämpas  dock  inte  på  fartyg som avses i  I mom.  och som enbart går i trafik  på 
 sådana klass  B-. C-  eller D-områden som avses i  5  § forordningen  om säkerheten  på  vissa 

passagerarfartyg som används  på  inrikes resor  (1307/1999)  eller som går i trafik  på  Finlands insjö-
områden.  

17 b § (25.1.2002/55)  
Inledande kontroller avfartig 

Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik skall 
tillsynsmyndigheten kontrollera att fartyget uppfyller följande krav:  

1) fartyget medför giltiga certifikat, utfiirdade av flaggstatens  administration  eller av  en  erkänd 
 organisation  som handlar  på  dess vägnar,  

2) fartyget har besiktigats för utfärdandet av certifikat i enlighet med  de  relevanta förfaranden och 
riktlinjer som anges i bilaga  till  Internationella sjöfartsorganisationens farsamlings  resolution 
A.746(1 8)  om riktlinjer för besiktningar inom ramen fOr det harmoniserade systemet för besikt-
ningar och certifiering, i lydelsen av  den 29  april  1999,  eller i enlighet med andra motsvarande för-
faranden,  

3) fartyget i fråga om konstruktion och underhåll av skrov, maskineri, elektriska anläggningar och 
kontrollanläggningar uppfyller  de  normer för klassificering som anges i  en  erkänd  organisations 

 regler eller i sådana regler som flaggstatens  administration  anser likvärdiga.  
4) fartyget  är  utrustat med  en fiirdskrivare.  
Vidare skall det kontrolleras att finska ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-passagerarfartyg som går 

 under en  annan fdrdragsslutande stats flagg överensstämmer med kraven i överenskommelsen om 
specifika stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg som bedriver internationell reguljär tidtabells- 
bunden trafik mellan, eller  till  eller från, bestämda hamnar i nordvästra  Europa  och Östersjön 
(FördrS  20/1997). 

17 c §  (25.1.2002/55) 
 Inledande kontroller av redare och flaggstater 

Innan ett fartyg sätts i reguljär trafik skall tillsynsmyndigheten kontrollera att redare som bedriver 
eller ämnar bedriva reguljär trafik med ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg 
vidtar  de  åtgärder som  är  nödvändiga för att säkerställa att  de  särskilda krav som uppställs i bilagan 

 I till  besiktningsdirektivet iakttas och att bestämmelserna i  17 b §  i denna  lag  följs. 
Tillsynsmyndigheten skall också kontrollera att redarna  på  förhand samtycker  till  att värdstater 

och övriga medlemsstater i Europeiska gemenskapen med väsentligt intresse får utföra utredning av 
olyckor eller tillbud  till  sjöss,  delta  fullt ut i utredningen eller samarbeta inom ramen för  den  i enlig-
het med artikel  12  i besiktningsdirektivet. Tillsynsmyndigheten skall likaså kontrollera att redama 
ger myndigheten tillgång  till den information  som tagits fram genom färdskrivare  på  något av deras 
fartyg som varit inblandat i  en  sådan olycka eller ett sådant tillbud. 
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Vidare skall tillsynsmyndigheten, för ett ro-ro-passagerarfartyg och ett höghastighetspassagerar-
fartyg som  for  annan flagg  än den  som  en  medlemsstat i Europeiska gemenskapen har, kontrollera 
att flaggstaten har godkänt redarens åtagande att uppfylla kraven i  I  och  2 morn. 

17 d § (25.1.2002/55)  
Inledande särskilda besiktningar 

Innan ett fartyg sätts i reguljär trafik skall tillsynsmyndigheten utföra  en  inledande särskild besikt-
ning i enlighet med bilagorna  I  och  Ill till  besiktningsdirektivet fOr att övertyga sig om att ett ro-ro-
passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg uppfyller kraven för att  på  ett säkert sätt 
bedriva reguljär trafik. 

Tillsynsmyndigheten skall fastställa  en  tid fOr besiktningen vilken skall infalla senast  en  månad 
efter mottagandet av  de  bevis som behövs för fullgörande av  de  inledande kontroller som avses i  1 7 
boch 17c. 

17 e §  (25.1.2002/55) 
 Särskilda bestämmelser om kontroller och besikiningar  

Om  ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som någon annanstans 
bedriver trafik som kan jämföras med sådan trafik som avses i detta kapitel skall tas i bruk i trafik 
enligt detta kapitel  till  och från  en  hamn i  Finland,  skall tillsynsmyndigheten ta  den  största hänsyn 

 till de  inledande kontroller och inledande särskilda besiktningar som tidigare har utförts  på  fartyget 
innan det  togs  i bruk i reguljär trafik.  Om  tillsynsmyndigheten godkänner dessa tidigare kontroller 
och besiktningar och om  de är  relevanta för  de  nya trafikförhållandena, behöver tillsynsmyndig-
heten inte tillämpa  17 b-17 d §  innan  den  nya trafiken inleds.  

Om  ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver i detta kapitel 
avsedd reguljär trafik  till  och från  en  hamn i  Finland  överförs  till  reguljär trafik  på en  ny rutt och 
om tillsynsmyndigheten och  de  övriga värdstatema anser att  den  nya ruttens karakteristika  är  lika-
dana som  den  tidigare ruttens och att fartyget uppfyller alla krav för bedrivande av denna trafik  på 

 ett säkert sätt, behöver  17 b-I 7 d §  inte tillämpas.  På  begäran av  en  redare rar tillsynsmyndigheten i 
fórväg bekräfta att  den  anser att ruttema har likartade karakteristika. 

Tillsynsmyndigheten rar ge tillstånd  till  att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighets- 
passagerarfartyg  på  grund av ofdrutsedda omständigheter snabbt ersätts med ett annat för säker-
ställande av kontinuitet i trafiken, även om  I  och  2 mom.  inte kan tillämpas, om  en  kontroll av 
dokumenten och  en  okulär besiktning inte inger några farhågor om bedrivandet av denna trafik  på 

 ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheten skall i  så fall  fullfölja  de  kontroller och besiktningar som avses i 
 17 b- 17 d §  inom  en  månad från ersättandet.  

17 f (25.1.2002/55) 
 Regelbundna särskilda besiktningar och övriga besikiningar 

Tillsynsmyndigheten skall  en  gång inom varje tolvmånadersperiod utföra  en  särskild besiktning i 
enlighet med besiktningsdirektivets bilaga  III  samt  under en  reguljär resa  en  besiktning som gäller 
tillräckligt många av  de  punkter som avses i besiktningsdirektivets bilagor  I, III  och  IV  för att det 
skall kunna säkerställas att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg upp-
fyller alla nödvändiga krav för säker  drift.  

Tillsynsmyndigheten skall utföra  en  särskild besiktning i enlighet med besiktningsdirektivets 
bilaga  Ill  varje gång ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg genomgår 
väsentliga reparationer, ombyggnader och ändringar, eller vid  byte  av redare eller flagg, eller vid 
överföring  till  ny klass. Fartyget får  dock,  med beaktande av tidigare kontroller, vid  byte  av redare 
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eller flagg eller vid överft5ring  till  ny klass, undantas från  den  särskilda besiktning som krävs enligt 
detta  moment,  om bytet eller överföringen inte påverkar fartygets säkra  drift. 

Om de  besiktningar som anges i  1 mom.  skulle uppdaga sådana brister i förhållande  till  kraven i 
detta kapitel att  de  motiverar hindrande av användning, skall redaren ersätta alla kostnader i sam-
band med besiktningarna.  

hg  
Samarbete mellan värdstater och ett  juri  s  /hig lai  

Tillsynsmyndigheten skall vid tillämpningen av detta kapitel vara i kontakt med administrationen 
i  en  annan värdstat för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som 
bedriver reguljär trafik samt, om fartyget inte  är  finskt, med administrationen i dess flaggstat. 

Eventuell oenighet angående ett dispenscertifikat som utfärdats eller erkänts av tillsynsmyndig-
heten skall lösas före  den  inledande särskilda besiktningen. 

Tillsynsmyndigheten skall i fråga om utländska höghastighetspassagerarfartyg säkerställa att 
flaggstaten beaktar driftsbegränsningar som utifirdats i  Finland  för skydd av liv, naturresurser och 
kustverksamheter innan trafiktillstånd fOr höghastighetstrafik utfiirdas i enlighet med koden för hög- 
hastighetsfartyg.  

17 h § (25.1.2002/55)  
Hindrande av användning  

Om  inte något annat anges i  2 morn.  skall tillsynsmyndigheten fatta beslut om hindrande av att ett 
ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg används i reguljär trafik  till  eller från 

 en  hamn i  Finland  i följande  fall: 
I)  när det inte i  de  kontroller som avses i  17 b  och  17 c §  går att bekräfta att fartyget uppfyller 

kraven i  de  nämnda bestämmelserna,  
2) när det i kontroller som avses i  17 d  och  17 f §  upptäcks sådana brister som medför omedelbar 

livsfara eller omedelbar  risk  för fartyget, dess besättning eller passagerare,  
3) när det fastställs att iakttagandet av bestämmelserna i förordningen om anmälningsskyldig-

heterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande  gods (869/1994),  i tillämpliga 
delar bestämmelserna i förordningen om fartygsbemaiming, besättningens behörighet och vakt-
hållning  (1256/1997)  eller bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr  3051/95  om säkerhets-
organisation  för  roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg), sådan  den  lyder ändrad genom 
kommissionens förordning (EG) nr  179/98,  har försummats  så  att det medför omedelbar hivsfara 
eller omedelbar  risk  för fartyget, dess besättning eller passagerare, eller  

4) när administrationen i  den  utländska flaggstaten inte har rådfrågat tillsynsmyndigheten i  de 
 frågor som avses i  17 g § 2  och  3 mom. 

Om  ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg redan går i reguljär trafik  till 
 eller från  en  hamn i  Finland  och det vid  de  kontroller som avses i  I mom.  konstateras sådana i  

I mom.  avsedda brister som inte medför någon omedelbar livsfara eller omedelbar  risk  för fartyget. 
dess besättning eller passagerare, skall tillsynsmyndigheten kräva att redaren vidtar nödvändiga 
åtgärder för att omedelbart eller inom  en  klart angiven rimlig tid rätta  till  bristerna.  Sedan  åtgärder 
har vidtagits skall tillsynsmyndigheten kontrollera att  de  har utförts  till  fullständig belåtenhet.  Om 

 detta inte  är  fallet skall tillsynsmyndigheten fatta ett beslut som hindrar användningen av fartyget i 
reguljär trafik  till  eller från  en  hamn i  Finland.  

Tillsynsmyndigheten skall skriftligen underrätta redaren om ett beslut som hindrar att ett fartyg 
används i trafik samt motivera beslutet. 
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17  i §  (25.1.2002/55) 
 Planering för nödsituationer 

Tillsynsmyndigheten skall  se till  att redare fl5r ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighets- 
passagerarfartyg upprätthåller och genomför ett integrerat  system  för beredskapsplanering fOr nöd-
situationer ombord.  

17j § (25.1.2002/55) 
 Närmare bestämmelser om garanterande av  en  säker dr jfr 

av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg  

I  anslutning  till  bestämmelserna i detta kapitel föreskrivs genom förordning av statsrådet om  
1) tillsynsmyndighetens anmälningsskyldigheter i anslutning  till de  kontroller och besiktningar 

som avses i detta kapitel,  
2) fdrfaranden  som skall följas vid kontrollerna och besiktningarna samt vem som deltar i dem,  
3) besiktningsrapport och delgivandet av denna,  S 4)  anmälningar som enligt besiktningsdirektivet skall göras  till  Europeiska gemenskapernas 

kommission och länder utanför Europeiska gemenskapen,  
5) beredskap för nödsituationer,  
6) fiirdskrivare  och befrielse som gäller användning av färdskrivare.  

5  kap.  (19.12.1997/1251) 
Rättelseyrkande  och ändringssökande  

18 § (19.12.1997/1251) 
Rättelsevrkande  och besvär  

Den  som  är  missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut som fattats med stöd av denna  lag  kan 
framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Andring i beslutet  fir  inte sökas genom besvär. Yrkande  på  
rättelse framställs  till den  enhet vid sjöfartsverket som sköter frågor i anknytning  till  fartygs-
säkerhet. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.  

5 	Ändring i beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande söks genom besvär hos högsta 
fOrvaltningsdomstolen  enligt förvaltningsprocesslagen  (586/1996).  

Besvärsskriften skall tillställas  den  myndighet som utfärdat rättelsebeslutet. Denna skall utan 
dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande  till  besvärsmyndigheten. 
Besvären skall behandlas utan dröjsmål. 

Rättelseyrkande  skall framställas och besvär anföras inom  30  dagar från delraendet av beslutet. 
Rättelseyrkande skall  dock  framställas inom  14  dagar från  den  dag  då beflilhavaren  eller redaren har 
ratt kännedom om det beslut om stoppande som avses i  14  eller  14 b §  eller det beslut om fOr-
hindrande av tillträde  till  hamn som avses i  14 c §. (24.6.2004/543) 

19 § (24.6.2004/543) 
 Inverkan av rättelsevrkande eller ändringssökande  på  beslut 

Framställande av rättelseyrkande eller anförande av besvär utgör inget  hinder  fOr 
1)  verkställande av sådana beslut om stoppande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att 

använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord som avses i  14  eller  14 b §, 
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2) verkställande av sådana beslut om  fc5rhindrande  av tillträde  till  hamn som avses i  14 c  §,  eller  
3) verkställande av i  17 h  §  avsedda beslut om hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller hög- 

hastighetspassagerarfartyg används i trafik, om inte  den  som fattat  rättelsebeslutet  eller besvärs-
myndigheten beslutar något annat.  

6  kap. 
Särskilda  stadganden  

20  §  
Anmälan om förseelser och hemlighållande av anmälarens identitet 

Anmälan om brott  mot  ett stadgande eller  en  bestämmelse som gäller fartygssäkerheten skall om 
möjligt göras skriftligen  till  tillsynsmyndigheten. Muntlig anmälan kan göras endast i det  fall  att  en 

 skriftlig anmälan  på  grund av att saken  är  brådskande eller av andra orsaker inte  är  möjlig.  
Om  fartygssäkerhetsinspektion  förrättas utgående från  en  anmälan som avses i  I mom.,  rar 

 inspektionsffirrättaren  inte yppa att inspektionen sker  på  grundval av  en  anmälan. 	
•  

21  §  (21.5.1999/643)  
Utlämnande av sekretessbelagda  uppgier  

Den  som vid utfirande av  en  uppgift som  fdreskrivs  i denna  lag  har tagit  del  av uppgifter om  en 
 enskilds  eller  en  sammanslutnings ekonomiska ställning,  afflirs-  eller yrkeshemlighet eller om 

någons hälsotillstånd eller om  en  i  20  §  avsedd anmälares identitet rar utan  hinder  av 
bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet  (621/1999) 

 lämna ut uppgifterna  till  åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.  

21 a  §  (24.6.2004/543)  
Ersättande av kostnader  

Om  det vid  de  kontroller eller inspektioner som avses i  10, 11  och  11 b  §  uppdagas sådana brister 
som berättigar  till  stoppande av ett fartyg, skall ägaren, redaren eller dennes representant ersätta alla 
kostnader som har samband med inspektionerna och kontrollerna.  

Om  ett fartyg stoppas i enlighet med  14  §  2 mom. på  grund av  bristfiilliga  dokument eller  fir  att 
dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som uppstår  fir  tillsyns-
myndigheten  på  grund av  stoppandet  av fartyget. 

Kostnaderna för  de  i  14 c  §  2 mom.  avsedda inspektioner och kontroller som tillsynsmyndigheten 
utfört skall ersättas av fartygets ägare eller redaren.  

Stoppandet  rar inte återtas  fOrrän  kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts 
för deras betalande.  

22  §  
Ersättning för skada 

Skada som uppkommit  till  följd av fel eller försummelse som tillsynsmyndigheten åsamkat  då 
 denna utfört  en  i denna  lag  avsedd uppgift ersätts enligt skadeståndslagen  (412/74).  

Behörig domstol  (sjörättsdomstol)  i ärenden som avgörs enligt  I mom. är  Helsingfors tingsrätt.  
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23  §  (24.6.2004/543)  
Närmare bestämmelser och föreskrUler 

Genom  ffirordning  av statsrådet kan för verkställighet av  PSC -direktivet bestämmas om  
1) antalet fartyg som skall inspekteras och vilka fartyg som skall inspekteras,  
2) obligatoriska inspektioner av vissa fartyg,  
3) kontroll av dokument och konstaterande av fartygens allmänna skick,  
4) kontroll av besättningens behörighet, kommunikationsförmåga och språkkunskaper med 

beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv  200  1/25/EG  om minimikrav 
 på  utbildning för sjöfolk,  

5) ingående inspektion och om utökad inspektion av vissa fartyg,  
6) rapporter om inspektion,  
7) fartygsklasser som  är  föremål  fOr  utökad inspektion samt obligatorisk utökad inspektion av 

vissa fartyg,  
8) grunderna för stoppande av fartyg,  

• 	9)  förfaranden som gäller  flirhindrande  av fartygs tillträde  till  hamn,  
10) uppföljning av inspektioner och stoppande, samt  
11) tillhandahållande av  information  samt utbyte av  information  mellan tillsynsmyndigheten, 

Europeiska gemenskapens kommission, behöriga myndigheter och  organ  i gemenskapens medlems-
stater samt förvaltningen i flaggstaten.  

24  § 
Ikrafiträdande  

Denna  lag  träder i kraft vid  en  tidpunkt som bestäms genom förordning. 
Åtgärder som verkställigheten av denna  lag  förutsätter får vidtas innan  den  träder i kraft. 

Lagen om tillsyn över fartygssäkerheten  (370/1995)  trädde i kraft  den I mars 1996 (F 61/1996).  

. 
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