
INFORMATIONSBLAD nr  10/22.12.2003  

SJÖFARTS VERKETS ORGANISATIONSREFORM 

Sjöfartsverkets organisationsreform träder i kraft  den I  januari  2004 då  Rederiverket, Lotsverket 
och det förnyade Sjöfartsverket inleder  sin  verksamhet. Syftet med reformen  är  att klart skilja  åt 

 tjänsteproducentens och beställarens  roller  från varandra.  

De  nya författningarna med anknytning  till  organisationsreformen  är: 
S 

	

	
-  lagen  (937/2003)  och statsrådets förordning  (979/2003)  om Rederiverket 
- lagen  (938/2003)  och statsrådets förordning  (980/2003)  om Lotsverket 
-  lagen  (939/2003)  och statsrådets förordning  (981/2003)  om Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket svarar för verksamhetsförutsättningarna för handelssjöfarten och  den  övriga 
sjötrafiken  så  som anges i  2 §  lagen om Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har  till  uppgift att antingen 
från  de afflirsverk  som grundas eller andra företag skaffa  de  tjänster som behövs för tryggandet av 
verksamhetsförutsättningarna. Sjöfartsverket har fortfarande egen produktion i anslutning  till 
farledshål lningen  och sj ökartläggningen. 

Rederiverket producerar isbrytningstj änster, kombinationsfartygens specialtj änster, farledsservice, 
oljebekämpningstjänster och förbindelsefartygstrafiktjänster. Rederiverket bedriver dessutom 
verksamhet i anslutning  till  serviceunderhåll och befraktning av fartyg. 

Lotsverket erbjuder lotsningstjänster, tjänster med anknytning  till lotsbåtstransport  samt 
informationsservice i anslutning  till  lotsning. 

Lagen och statsrådets tirordning om Sjöfartsverket återges bifogat. Författningarna om 
Rederiverket ingår i informationsblad nr  11/22.12.2003  och författningarna om Lotsverket 
i informationsblad nr  12/22.12.2003. 
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Nr  939 

Lag  
om Sjöfartsverket  

Given  i Helsingfors  den 21  november  2003 

I  enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

Administrativ ställning 

Sjöfartsverket  är  ett verk inom kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde.  

2  

Sjöfartsverkets uppgifler 

Sjöfartsverket svarar för verksamhetsfOrut-
sättningarna för handelssjöfarten och  den  öv-
riga sjöfarten. Verket har  till  uppgift att  

I) 

	

	underhålla och utveckla  de  farleder 
som verket administrerar.  

2) styra och övervaka farledshållningen i 
hela landet.  

3) sörja för underhållet och utvecklingen 
av sjökartläggn ingen,  

4) sörja för underhållet och utvecklingen 
av fartygstrafikservicen,  

5) sörja för säkerheten inom sjötrafiken 
och för fartygssäkerheten,  

6) sörja för skyddsåtgärderna inom sjö-
trafiken,  

7) sörja för myndighets- och beställar-
uppgifter i anslutning  till  isbrytning, 
farledsfartygstjänster och förbindelse- 
fartygstrafik i skärgården,  

8) sörja för  de  uppgifter i anslutning  till 
lotsningsverksamheten  som inte enligt 
annan  lag  ankommer  på  Lotsverket,  

9) sörja för det internationella samarbetet 
 på  området,  

10) föra farlygsregister och sköta inteck- 
ningar i fartyg, samt  

11) bevilja understöd för frärnjande av 
sjöfarten och  den  övriga sjötrafiken. 

Sjöfartsverket skall  for  sina planerings- och  

tillsynsuppgifter samt för upprättandet av 
sjöfartsstatistik samla  information  om far-
tygstrafiken i  de  finska hamnarna och om 
mängden passagerare och  gods  som fartygen 
transporterar. Fartygsägarna eller deras re-
presentanter och hamnarna  är  skyldiga att 
meddela Sjöfartsverket dessa uppgifter, och 

 de  skall ges för varje fartyg och enligt varu-
grupp. Sjöfartsverket meddelar närmare före-
skrifter om insamlingen och behandlingen av 
informationen. 

3  

Direktion 

Sjöfartsverkets verksamhet styrs och över-
vakas av  en  direktion. Direktionen består av 

 en  ordförande,  en vice  ordförande och högst 
 sex  andra medlemmar som  är  förtrogna med 

Sjöfartsverkets verksamhet och varav  en 
 skall företräda Sjöfartsverkets  personal. 

 Statsrådet utnämner direktionsniedlemmarna 
för högst fyra  år  i sänder och utser  en  av 
medlemmarna  till  ordförande och  en till vice 

 ordförande. Direktionen skall  
I)  med beaktande av  de  mål som kom-

niunikationsm inisteriet ställt upp för 
Sjöfartsverket besluta om verkets rikt-
linjer för verksamheten och dess mål-
sättn ingar.  

2) besluta om organiseringen av Sjö-
fartsverkets förvaltning,  

3) besluta om verkets budgetförslag och 
verksamhets- och ekonomiplan,  

4) styra och övervaka att  de  mål som 
ställts upp  for  verket nås samt god-
känna bokslutet med tillhörande verk-
sarnhetsberättelse,  

5) meddela  de  föreskrifter och anvis- 

.  

r  



. 

. 

ningar  som hör  till  verkets behörighet 
och som direktionen inte har bestämt 
att generaldirektören eller någon an-
nan tjänsteman vid verket skall med-
dela,  

6) inrätta och dra  in  direktörstjänsten fbr 
centralfbrvaltningen och chefstjäns-
tema fOr sjöfartsdistrikten, samt  

7) behandla andra för verket betydelse-
fulla ärenden som enligt beslut av di-
rektionens ordftirande eller generaldi-
rektören skall fiSredras för direktio-
nen.  

Central-  och regionabrvaitningen och till- 
sättandet av tjänsterna inom  den  högsta led- 

ningen 

Sjöfartsverket har  en centralfOrvaltning 
 samt  en regionalfdrvaltning  som består av 

sjöfartsdistrikt. 
Generaldirektören utnämns av statsrådet ef-

ter att statsrådet hört direktionen. Direktören 
för centralfdrvaltningen och cheferna för sjö-
fartsdistrikten utnämns av direktionen. 

Bestämmelser om sjöfartsdistriktens antal 
och gränser utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  

5  

Bemyndigande att uzfärdafOrordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna  lag  utfärdas genom fdrordning av 
statsrådet. Genom fdrordning av statsrådet 
kan närmare bestämmelser utfärdas också om 
andra ärenden som gäller Sjöfartsverket, så-
som handläggningen och avgörandet av 
ärenden vid Sjöfartsverket. verkets uppgifter, 

 organisation,  arbetsordning och ärenden som 
gäller personalen samt bevakningen av ären-
den hos andra myndigheter och vid förrätt-
ningar.  

1kraftfrädande  

Denna  lag  träder i kraft  den 1januari 2004.  
Genom denna  lag  upphävs lagen  den 5  ja-

nuari  1990  om sjöfartsverket  (13/1990)  jämte 
ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter tr vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

För Sjöfartsverket kan innan lagen träder i 
kraft tillsättas  en  direktion samt utnämnas  en 

 generaldirektör och övrig  personal. 

7  

Övergångsbestämmelser  

De  rättigheter och förpliktelser som upp-
kommit för sjöfartsverket före denna  lags 

 ikraftträdande förblir hos Sjöfartsverket, om 
det inte  är  fråga om avtal som gäller enbart 
produktionen av assistans av vintersjöfarten, 
lotsning eller fdrbindelsefartygstrafik, kom-
biisbrytarnas kommersiella verksamhet, 
tunga farledsservicefartyg eller forsknings-
fartyg, eller om inte något annat framgår av 
avtalen, och om rättigheterna och förpliktel-
serna bestäms närmare i samband med över-
föringen av egendomen. 

Sjöfartsverket öppnar assistansen av vinter-
sjöfarten,  de  tunga farledsservicefartygens 
tjänster, tjänster i anslutning  till  serviceun-
derhåll av fartyg och ffirbindelsefartygstrafik 
stegvis fOr fri konkurrens inom tre  år  från la-
gens ikraftträdande. Sjöfartsverket kan innan 
konkurrensen har öppnats fullständigt ingå 
direkta förhandlingsentreprenadavtal med 
Rederiverket om sådana uppgifter som ännu 
inte har öppnats för fri konkurrens. 

Tjänster och arbetsavtalsfOrhållanden som 
 är en  förutsättning för  de  uppgifter som avses 

i  2 §  i denna  lag  kvarstår vid Sjöfartsverket. 
Sjöfartsverkets generaldirektörstjänst dras 

 in  och tjänstefOrhållandet upphör utan upp-
sägning när denna  lag  träder i kraft. 



Helsingfors  den 21  november  2003  

Republikens  President 

 TARJA IIALONEN 

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

.  

. 



Nr  981  

Statsrådets förordning 
om Sjöfartsverket  

Given  i Helsingfors  den 27  november  2003 

I  enlighet med statsrådets beslut, fattat  på  föredragning från kommunikationsministeriet, fö-
reskrivs med stöd av  5  §  lagen  den 21  november  2003  om Sjöfartsverket  (939/2003): 

S 

1  

Uppgjfter  

För att fullgöra  de  uppgifter som ftreskrivs 
i lagen om Sjöfartsverket  (939/2003)  skall 
Sjöfartsverket  

1) sörja för upprätthållandet och utvecklan-
det av  de  havs- och insjöfarleder samt  de  ka-
naler som verket administrerar,  

2) styra och övervaka  de  farleder som upp-
rätthålls av andra farledshållare och svara  for 

 byggandet och placerandet av säkerhetsan-
ordningar för sjöfarten  på  det sätt som därom 
fOreskrivs i vattenlagen  (264/1961)  och sär-
skilt någon annanstans,  

3) sörja för upprätthållandet och utvecklan-
det av sjökartläggningen,  

4) sörja för upprätthållandet och utvecklan-
det av fartygstrafikservicen och övervaka 
iakttagandet av dem,  

5) sörja för rapporterings- och trafiksepare-
ringssystemen för fartyg,  

6) sörja för fartygssäkerheten och säkerhe-
ten inom småbåtstrafiken samt tillsynen över 
dessa,  

7) för  sin  egen  del  sörja för skyddsåtgär-
derna  på  fartyg och i hamnanläggningar och 
tillsynen över dessa,  

8) sörja för myndighets- och beställarupp-
gifterna i anslutning  till  isbrytning,  

9) sörja för myndighets- och beställarupp-
gifterna i anslutning  till farledsfartygstjäns-
ter, 

10) sörja för understöden av förbindelsefar-
tygstrafiken samt andra myndighets- och  be-
ställaruppgifter  i anslutning  till  förbindelse- 
fartygstrafiken,  

11) sörja fOr  de  uppgifter inom lotsnings-
verksamheten som inte enligt lotsningslagen 

 (940/2003)  eller lagen om Lotsverket 
 (938/2003)  hör  till  Lotsverket,  

12) bevilja styrsedlar för östersjölotsar och 
övervaka östersjölotsarnas verksamhet,  

13) sörja för radiokommunikationen i sä-
kerhetssyfte vid kusten,  

14) föra ett sådant fartygsregister som av-
ses i fartygsregisterlagen  (512/1993)  och 
sköta inteckningar i fartyg,  

15) föra  en  sådan förteckning över handels-
fartyg som avses i lagen om  en fcSrteckning 

 över handelsfartyg i uftikesfart  (1707/1991) 
 och besluta om införandet av fartyg i för-

teckningen,  
16) bevilja och betala det stöd som avses i 

lagen om  en  förteckning över handelsfartyg i 
utrikesfart  (1707/1991), 

17) bevilja  en  sådan nedsättning eller befri-
else från farledsavgift som det föreskrivs om 
i lagen om farledsavgift  (708/2002), 

18) dela ut det understöd som betalas med 
stöd av förordningen om lästavgift 

 (468/1954) 
19) föra sjöfartsstatistik,  
20) sörja för uppfdljningen och främjandet 

av utvecklingen inom verkets verksamhets-
område och forskningen och utvecklings-
verksamheten i anslutning  till  detta samt sör-
ja för det internationella samarbetet, samt  

21) sköta andra myndighetsuppgifier med 
anknytning  till  verkets uppgifter och  de  upp-
gifter i anslutning  till  främjandet av sjöfart 
och sjötrafik som verket föreskrivs och 
åläggs separat, samt sköta uppgifter och upp-
drag som koinmunikationsministeriet ger se-
parat. 



2  

Sjöfartsverkets  organisation  

Sjöfartsverket har  en centralftsrvaltning  och 
 en regionalfirvaltning  som består av sjö-

fartsdistrikt. 
Sjöfartsverkets verksamhet styrs och över-

vakas av  en  direktion. 
Generaldirektören  är chef  för Sjöfartsver-

ket.  Om  Sjöfartsverkets övriga  organisation 
 bestäms i arbetsordningen.  

3 

CentrafOrvaltning 

Centralfbrvaltningen  leder, utvecklar och 
styr Sjöfartsverkets verksamhet och svarar 
för verkets enhetlighet. Dessutom svarar cen-
tralforvaltningen £dr andra uppgifter i enlig-
het med  de  uppställda resultatmålen och Sjö-
fartsverkets riktlinjer och principer för verk-
samheten.  

4 

Regionaförvaltningen  

Det fmns inom Sjöfartsverket fyra sjöfarts-
distrikt:  

1) Finska vikens sjöfartsdistrikt, som om-
fattar landskapen  Nyland  och Ostra  Nyland 

 samt städerna Kotka och Fredrikshamn och 
kommunerna Pyttis, Veckelax och Vederlax i 
landskapet Kymmenedalen,  

2) Skargå rds  havets  sjqfartsdistrikt,  som 
omfattar landskapen Egentliga  Finland,  Sata-
kunta  och Åland,  

3) Bottniska  vikens sjö fartsdistrikt, som 
omfattar landskapen Södra Osterbotten,  Os-
terbotten,  Mellersta Osterbotten, Norra  Os-
terbotten, Kajanaland  och Lappland,  

4) Insjoflnlands  sjöfartsdistrikt,  som omfat-
tar landskapen Egentliga Tavastland,  Birka- 
land, Päijänne-Tavastland,  Södra Karelen, 
Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Kare-
len och Mellersta  Finland  samt  de  städer och 
kommuner i landskapet Kymmenedalen som 
inte omfattas av Finska vikens sjöfartsdi-
strikt.  

5 

SjOfartsdistriktens uppgjfter  

Sjöfartsdistrikten skall inom sina verksam-
hetsområden sköta myndighetsuppgifter som 
hänflir sig  till  lotsning och ärenden i anslut-
ning  till fartygstrafikservicen,  farleder, kana-
ler och förbindelsefartygstrafiken och andra 
ärenden i anslutning  till  fartygsservice  på  det 
sätt som om dessa närmare föreskrivs i Sjö-
fartsverkets arbetsordning. 

Sjöfartsdistrikten svarar för sina uppgifter i 
enlighet med  de  resultatmål som uppställts 
fOr dem och Sjöfartsverkets riktlinjer och 
principer för verksamheten. 

Generaldirektören kan forordna att ett sjö-
fartsdistrikt skall utföra riksomfattande upp-
gifter eller uppgifter  på  ett område som hör 

 till  ett annat sjöfartsdistrikt.  

Dire ktion 

Om  direktionens uppgifter föreskrivs i  3 § 
 lagen om Sjöfartsverket. 

Kommunikationsministeriet fastställer di-
rektionsmedlemmarnas arvoden.  

7  

Direktionens sammanträden och beslutsfat- 
tande 

Direktionen sammanträder  på  kallelse av 
ordföranden eller,  då  ordföranden har förhin-
der,  på  kallelse av  vice ordfóranden.  Direk-
tionen bör sammankallas om minst två med-
lemmar kräver detta. 

Direktionen  är  beslutför när ordföranden 
eller  vice  ordföranden och minst tre andra 
medlemmar  är  närvarande. 

Direktionens beslut fattas med enkel majo-
ritet.  Om  rösterna  faller  lika, gäller  den  åsikt 
som mötets ordförande har omfattat. 

Direktionen meddelar närmare föreskrifter 
om behandlingen av ärenden i direktionen. 

. 

. 
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8  

Sjoj'artsverkets tjänsternannaledning  

Sjöfartsverket leds av och för dess verk-
samhet svarar generaldirektören, som biträds 
av direktörerna inom centralförvaltn ingen 
och cheferna  for sjöfartdistrikten  med beak-
tande av Sjöfartsverkets uppgifter och  de  mål 
som uppställts för verket.  

De  som har  en  ledande uppgift inom verket 
svarar för att verksamheten  på  deras områden 
ger resultat,  är  effektiv och utvecklas. 

Avgörande av ärenden 

Ärenden som ankommer  på  Sjöfartsverket 
avgörs av direktionen eller generaldirektören 
eller någon annan tjänsteman som har getts 
sådan befogenhet i arbetsordningen. 

Generaldirektören avgör ärenden som inte 
skall avgöras av direktionen och som inte en-
ligt arbetsordningen skall avgöras av någon 
annan tjänsteman. 

Arenden  som ankommer  på  ett sjöfartsdi-
strikt avgörs av chefen för sjöfartsdistriktet 
eller någon annan tjänsteman som har getts 
sådan befogenhet i arbetsordn ingen.  

I arbetsordn  ingen bestäms vilka ärenden 
som skall avgöras  på  föredragning.  

10  

Behörighetsvillkorfc5r  tjänsterna 

Ett allmänt behörighetsvillkor fOr tjänster-
na vid Sjöfartsverket  är  sådan skicklighet och 
förmåga som krävs för att tjänsteåliggandena 
skall kunna skötas med framgång. 

Dessutom fordras  
I)  av generaldirektören högre högskoleex-

amen eller sjökaptensbrev samt förtrogenhet 
med sjöfart och förvaltning samt i praktiken 
visad ledarformåga och erfarenhet av ledar-
skap,  

2)  av  en  direktör inom centralförvaltningen 
högre högskoleexamen eller sjökaptensbrev 
samt goda insikter i uppgifterna inom an-
svarsområdet samt i praktiken visad ledar-
förmåga.  

3)  av chefen för ett sjöfartsdistrikt högre 
högskoleexamen eller sjökaptensbrev samt 
goda insikter i uppgifterna inom ansvarsom-
rådet samt i praktiken visad ledarförmåga. 

Il § 

Utnänining och anställning av  personal  

Beslut om utnämning  till  tjänsteman i 
tjänsteförhållande för viss tid om högst ett  år 

 fattas fråga om generaldirektören av kom-
munikationsministeriet och i fråga om  en  di-
rektör inom centralförvaltningen och chefen 
för ett sjöfartsdistrikt av generaldirektören. 

Andra tjänstemän och  personal  i arbetsav-
talsförhållande inom centralförvaltningen ut-
nämns eller anställs av generaldirektören, om 
inte något annat bestäms i arbetsordningen. 

Tjänstemän och  personal  i arbetsavtaisför-
hållande inom ett sjöfartsdistrikt utnärnns el-
ler anställs av chefen för sjöfartsdistriktet, 
om inte något annat bestäms i arbetsordning-
en.  

12 

Tjänsiledighet  

Tjänstledighet för generaldirektören bevil-
jas av kommun ikationsministeriet. Tjänstle-
dighet som varar längre  än  två  år  och som 
inte grundar sig  på lag  eller tjänstekollektiv- 
avtal beviljas  dock  av statsrådet.  

En  tjänsteman som utnämnts av direktio-
nen beviljas tjänstledighet av generaldirektö-
ren.  

Om  beviljande av tjänstledighet för andra 
tjänstemän bestäms i arbetsordningen. 

Vad som i denna paragraf bestäms om 
tjänstemän gäller i tillämpliga delar även  per-
sonal  i arbetsavtalsförhållande.  

13 §  

Ställföreträdare 

Vid förhinder för generaldirektören före-
träds denna av  en  direktör som kommunika-
tionsministeriet förordnat. 

Ställföreträdaren för  en  direktör inom ccii-
tralförvaltningen och för chefen för ett sjö- 



Bevakning av ärenden 	 re 
I1  

fartsdistrikt  förordnas av generaldirektören. 

 14  

Sjöfartsverkets centralffirvaltn ing kärar och 
svarar  på  statens vägnar och bevakar vid 
domstolar, andra myndigheter,  ski ljeförfa

-randen och andra motsvarande förrättningar 
statens rätt och fördel i  de  ärenden som gäller 
Sjöfartsverket. 

Chefen  for  ett sjöfartsdistrikt eller ett om-
bud för denna företräder staten i  de  ärenden 
gällande sjöfartsdistriktet som inte central-
förvaltningen företräder.  

15  § 

Arbeisordning  

I  arbetsordningen meddelar generaldirektö
-n,  inom  de  ramar direktionen fastställt, 

irmare föreskrifter om Sjöfartsverkets  or-
g inisation,  enheternas och personalens upp-
gi fter och befogenheter samt behandlingen  
av ärenden. 

Ikra/tträdande  

Denna förordn ing träder i kraft  den I  janu-
ari  2004.  

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter 1ar vidtas innan förord- 
fl  ingen träder i kraft. 

l-Ielsingfors den 27  november  2003 

Kommunikationsminister  Leena Luhianen  

Regeringsråd Aila  Salminen  

S  
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