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LAGEN OCH STATSRÅDETS FÖRORDNING  OM  REDERI VERKET 

Enligt lagen  den 21  november  2003  om Rederiverket  (937/2003)  inbegriper Rederiverkets 
verksamhetsområde sådan verksamhet som i  Finland  och utomlands tjänar sjötrafiken. 
Rederiverket producerar huvudsakligen isbrytningstjänster, kombinationsfartygens specialtjänster, 
farledsservice, olj ebekämpningstj änster och förbindelsefartygstrafiktj änster. Rederiverket bedriver 
dessutom verksamhet i anslutning  till  serviceunderhåll och befraktning av fartyg i  Finland  och 
utomlands. 

Rederiverket  är  skyldigt att erbjuda sig att sköta oljebekämpningsuppgifter och att producera 
isbrytningstjänster i hela landet. 

Statsrådets forordning om Rederiverket  (979/2003)  innehåller  bland  annat bestämmelser om 
afflirsverkets styrelse och dess uppgifter samt om styrelsens sammanträden och beslutsfattande. 

Lagen och statsrådets förordning om Rederiverket återges bifogat. 
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Nr  937 

Lag  
om Rederiverket  

Given  i Helsingfors  den 21  november  2003 

S  

.  

I  enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  

1  

Administrativ ställning 

Rederiverket  är  ett statligt affärsverk inom 
kommunikationsministeriets ffirvaltningsom-
råde.  

På  Rederiverket tillämpas lagen om statliga 
affärsverk  (1185/2002),  om inte något annat 
fc5reskrivs i denna  lag. 

2  

Rederiverkets verksamhetsområde och upp- 
gjfter 

Rederiverkets verksamhetsområde inbegri-
per sådan verksamhet som i  Finland  och ut-
omlands tjänar sjötrafiken, huvudsakligen 
genom produktion av isbrytningstjänster, 
kombinationsfartygens specialtj änster,  far-
ledsservice, oljebekämpningstjänster  och 
förbindelsefartygstrafiktjänster. Verket be-
driver dessutom verksamhet i anslutning  till 

 serviceunderhåll och befraktning av fartyg i 
 Finland  och utomlands. 

Rederiverket  är  skyldigt att erbjuda sig att 
sköta oljebekämpningsuppgifter och att pro-
ducera isbrytningstjänster i hela landet. 

Rederiverket skall  ha  beredskap att sköta 
uppgifter också  under undantagsfc5rhållanden 

 i enlighet med vad kommunikationsministe
-net  bestämmer särskilt.  

3  

Rederiverkets styrelse  

En  suppleant för  den  medlem i Rederiver- 

kets  styrelse som företräder personalen kan 
utses  på  det sätt som bestäms i  en fdrordning 

 av statsrådet. 
Genom forordning av statsrådet ges närma-

re bestämmelser om styrelsens sammansätt-
ning enligt  9 §  lagen om statliga affärsverk 
och om styrelsens uppgifter enligt  10 §. 

4 

1krafiträdande  

Denna  lag  träder i kraft  den 1januari 2004.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. För Rederiverket kan innan lagen trä-
der i kraft tillsättas  en  styrelse samt utnämnas 

 en  verkställande direktör och övrig  personal.  

Övergångsbestämmelser 

Sjöfartsverkets rättigheter och skyldigheter 
övergår  på  Rederiverket  till den del de  hänför 
sig  till de  uppgifter som anges i  2 §,  och om 
dessa bestäms i samband med överföringen 
av egendomen.  

Den personal  vid sjöfartsverket som i an-
ställnings- och tjänstefdrhållande arbetar 
inom assistansen av vintersjöfarten, i fOrbin-
delsefartygstrafikverksamheten,  på  tunga  far-
ledsfartyg  eller  på  sjömätnings- och havs- 
forskningsfartyg övergår i anställning hos 
Rederiverket. Tjänsterna för  den personal  i 
tjänstefc5rhållande som övergår  till  Rederi-
verket blir vid ikraftträdandet av lagen tjäns-
ter vid detta affärsverk. För överföring av 
tjänsterna förutsätts inte tjänstemännens sam- 



tycke.  Den personal  i anställnings- och tjäns-
tefdrhållande som inte övergår utgör fortfa-
rande  personal  vid Sjöfartsverket. Personalen 
bibehåller  de  rättigheter och skyldigheter 
som vid övergångstidpunkten hänför sig  till 
den  tidigare anställningen. 

Indragningen av  en överftrd  tjänst fc5rutsät- 

ter  inte någon särskild grund eller tjänste-
mannens samtycke när uppgiften ändras  till 
en  uppgift i arbetsavtalsförhållande. Vid in-
dragning av tjänster upphör  de  tjänsteförhål-
landen som baserar sig  på  dem utan uppsäg-
ning. 

Helsingfors  den 21  november  2003 

Republikens  President 	

.  

TARJA HALONEN  

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

fl  



Nr  979  

Statsrådets  fOrordning  
om Rederiverket  

Given  i Helsingfors  den 27  november  2003  

I  enlighet med statsrådets beslut som har fattats  på  föredragning av kommunikationsministe
-net,  föreskrivs med stöd av  3 §  lagen  den 20  november  2003  om Rederiverket  (937/2003): 

.  

S 

1  

Rederiverkets styrelse 

Rederiverkets styrelse består av  en  ordfö-
rande och minst f'ra och högst sju andra 
medlemmar.  

En  suppleant skall utses för  den  styrelse-
medlem som företräder personalen. 

Medlemmarna i styrelsen skall  ha  sakkun-
skap om Rederiverkets verksamhetsområde, i 
ledning eller företagsekonomi och  de  skall 
vara oavhängiga  på  det sätt som konkurrens-
situationen förutsätter.  

2 

Styrelsens  uppgjfter  

Utöver vad som bestäms i  10 §  lagen om 
statliga affärsverk  (1185/2002)  skall styrel-
sen inom ramen för  den  behörighet som ett 
aff.rsverk har  

1) besluta om grunderna för prissättning 
av produkterna och tjänsterna och om 
allmänna principer som anknyter  till 

 dem;  
2) besluta om inledande av och upphö-

rande med betydande afflirsverksam
-het; 

3) besluta om betydande åtaganden samt 
förvärv och överlåtelse av betydande 
delägarskap och om utövande av rät-
tigheter i samband därmed;  

4) bestämma om ställföreträdare för 
verkställande direktören;  

5) besluta om kollektivavtal som gäller 
personalen;  

6) besluta om affärsverkets interna över-  

vakning  och niskhantering; samt  
7) bestämma om hur beslutanderätten 

utövas i fråga om uthyrning, förvärv 
och överlåtelse av fartyg samt i fråga 
om investeringar.  

3  

Styrelsens sammanträden och beslutsfattande 

Styrelsen  är  beslutför när mötets ordföran-
de och minst hälften av  de  övriga medlem-
marna  är  närvarande. 

Arendena  avgörs i styrelsen med enkel ma-
joritet.  Om  rösterna  faller  lika, gäller det för-
slag som mötets ordförande har understött. 

4  

Arvoden  

Kommunikationsministeniet 	bestämmer 
styrelsemedlemmarnas och revisorernas ar-
voden. 

1kr afiträdande  

Denna förordning träder i kraft  den 1  janu-
ari  2004.  

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft. 

Komniunikationsministeriet  kan vid behov 
bestämma om tillfällig skötsel av verkstäl-
lande direktörens uppgifter  tills verksamhe- 



ten  vid Rederiverket inleds eller  en verkstäl-  stämma om förvaltning, ekonomi och annan 
lande direktör har anställts, 	 verksamhet  tills  styrelsen inleder  sin  verk- 

Verkställande direktören kan vid behov  be-  samhet. 

Helsingfors  den 27  november  2003  

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

Avdelningschef, överdirektör  Samuli Haapasalo  

S  
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