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LAGEN OCH STATSRÅDETS FÖRORDNING  OM LOTS  VERKET 

Enligt lagen  den 21  november  2003  om Lotsverket  (938/2003)  omfattar Lotsverkets verksamhets-
område tjänster som främjar säkerheten inom sjötrafiken och verksamhetsförutsättningarna för 
denna trafik samt utvecklandet av dessa tjänster, i första  hand  med hjälp av Iotsningstjänster och 
övriga tjänster och produkter som hänför sig  till  dessa. 

Lotsverket har  till  uppgift att  på de  vattenområden som anges i lotsningslagen  (940/2003)  sörja för 
utbudet  på  sådana lotsningstjänster som avses i lotsningslagen samt att fullgöra övriga i 
lotsningslagen angivna lotsningsrelaterade uppgifter och skyldigheter. 

Statsrådets forordning om Lotsverket  (980/2003)  innehåller  bland  annat bestämmelser om 
affiirsverkets styrelse och dess uppgifter samt om styrelsens sammanträden och beslutsfattande.  

Om de lotsningsavgifter  som Lotsverket  tar  ut föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

Lagen och förordningen om Lotsverket återges bifogat. 
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Nr  938 

Lag  
om Lotsverket  

Given  i Helsingfors  den 21  november  2003 

I  enlighet med riksdagens beslut fbreskrivs:  

l  

re  bestämmelser om styrelsens sammansätt - 
fling  enligt  9 §  lagen om statliga affársverk 
och om styrelsens uppgifter enligt  10 §. 

Administrativ ställning 
4  

S 

S 

Lotsverket  är  ett statligt affrsverk inom 
kommunikationsministeriets farvaltningsom-
råde.  På  Lotsverket tillämpas lagen om stat-
liga affärsverk  (1185/2002),  om inte något 
annat fbreskrivs i denna  lag. 

2  

Lotsverkets verksamhetsområde och uppgf  
ter  

Lotsverkets verksamhetsområde omfattar 
tjänster som främjar säkerheten inom sjötra-
fiken och verksamhetsfdrutsättningarna  fir 

 denna trafik samt utvecklandet av dessa 
tjänster, i första  hand  med hjälp av lotsnings-
tjänster och övriga tjänster och produkter 
som hänför sig  till  dessa. 

Lotsverket har  till  uppgift att  på de  vatten-
områden som anges i lotsningslagen 

 (940/2003)  sörja för utbudet  på  sådana  lots-
ningstjänster  som avses i lotsningslagen samt 
att fullgöra övriga i lotsningslagen angivna 
lotsningsrelaterade uppgifter och skyldighe-
ter. 

Lotsverket skall  ha  beredskap att sköta sina 
uppgifter också  under undantagsforhållanden 

 i enlighet med vad kommunikationsministe
-net  bestämmer särskilt.  

3  

Lotsverkets styrelse 

Genom fOrordning av statsrådet ges närma- 

Prissättning 

Lotsverket  tar  av det lotsade fartyget ut  en 
 avgift motsvarande ett  fast  pris  per  enhet  fOr  

täckandet av  de  kostnader som  de  i lotsnings-
lagen avsedda lotsningstjänstema rnedfbr. 
Avgiften fastställs  på basis  av det lotsade far-
tygets nettodräktighet och lotsningssträckan. 

 I Saima  kanal och  på Saimens  vattenområde 
tas ut  en  avgift som baserar sig  på  ett nedsatt 
pris  per  enhet. Det inkomstbortfall som  Lots-
verket fdrorsakas av det nedsatta priset  per 

 enhet ersätts ut ett anslag som för ändamålet 
tas  in  i statsbudgeten. Närmare bestämmelser 
om priset  per  enhet och det nedsatta priset 

 per  enhet ges genom fOrordning av statsrådet. 
Sina övriga prestationer prissätter Lotsver-

ket  på  företagsekonomiska grunder. 

1krafiträdande  

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

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

För Lotsverket kan innan lagen träder i 
kraft tillsättas  en  styrelse samt utnämnas  en 

 verkställande direktör och övrig  personal. 



Övergångsbestämmelser  

De  rättigheter och skyldigheter som sjö-
fartsverket har övergår  på  Lotsverket  till den 
del  därom bestäms eller överenskoms sär-
skilt.  

Den personal  vid sjöfartsverket som i an-
ställnings- och tjänsteftirhållande arbetar 
inom lotsningsverksamheten övergår i an-
ställning hos Lotsverket. Tjänsterna för  den 
personal  i tjänsteförhållande som övergår  till 

 Lotsverket blir vid ikraftträdandet av lagen 
tjänster vid detta affårsverk. För överföring  

av tjänsterna förutsätts inte tjänstemännens 
samtycke.  Den personal  i anställnings- och 
tjänsteförhållande som inte övergår utgör 
fortfarande  personal  vid Sjöfartsverket. Per-
sonalen bibehåller  de  rättigheter och skyldig-
heter som vid övergångstidpunkten hänför 
sig  till den  tidigare anställningen. 

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

S  
Helsingfors  den 21  november  2003  

Republikens  President  

TARJA HALONEN  

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

. 



Nr  980  

Statsrådets förordning 
om Lotsverket  

Given  i Helsingfors  den 27  november  2003  

I  enlighet med statsrådets beslut som har fattats  på fcsredragning  av kommunikationsministe
-net, fOreskrivs  med stöd av  3 §  lagen  den 20  november  2003  om Lotsverket  (938/2003): 

.  

1  

Lotsverkets slyrelse 

Lotsverkets styrelse består av  en  ordföran-
de och minst  fS'ra  och högst sju andra med-
lemmar. 

Medlemmarna i styrelsen skall  ha  sakkun-
skap om Lotsverkets 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 
affärsverk har:  

1) göra  en  framställning  till  kommunika-
tionsministeriet om det enhetspris och 
sänkta enhetspris för lotstjänster som 
avses i  4 §  lagen om Lotsverket  (938 
/2003); 

2) besluta om grunderna för prissättning 
av affärsverkets övriga produkter och 
tjänster vid sidan av lotstjänstema och 
om allmänna principer som anknyter 

 till  dem;  
3) besluta om inledande av och upphö-

rande med betydande affärsverksam-
het;  

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

5) bestämma om ställföreträdare fdr  

verkställande direktören,  
6) besluta om kollektivavtal som gäller 

personalen;  
7) besluta om affärsverkets interna över-

vakning och riskhantering; samt  
8) bestämma om hur beslutanderätten 

utövas i fråga om uthyrning, förvärv 
och överlåtelse av fastighetsfdrmö-
genhet 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 

Kommunikationsministeriet 	bestämmer 
styrelsemedlemmarnas och revisorernas ar-
voden.  

5 

1kr afiträdande  

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

Åtgärder som verkställigheten av fdrord-
ningen förutsätter  far  vidtas innan fOrord-
ningen träder i kraft. 



Kommunikationsniinisteriet  kan vid behov 
bestämma om tillfällig skötsel av verkstäl-
lande direktörens uppgifter  tills  verksamhe-
ten vid Lotsverket inleds eller  en  verkställan-
de direktör har anställts. 

Verkställande direktören kan vid behov be-
stämma om förvaltning, ekonomi och annan 
verksamhet  tills  styrelsen inleder  sin  verk-
samhet. 

Helsingfors  den 27  november  2003  

Kommunikationsminister  Leena Luhtanen  

Avdelningschef, överdirektör  Samuli Haapasalo 

S  

. 
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