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Sjöfartsverkets organisation förnyas den 1 juli 2006, då lagen av den 2 juni 2006 om
ändring av lagen om Sjöfartsverket (429/2006) träder i kraft. Sjöfartsverkets indelning I
en centralförvaltning och en regionalförvaltning bestående av sjöfartsdistrikt slopas. Syftet
med reformen är att göra Sjöfartsverkets förvaltning klarare. Reformen påverkar inte
Sjöfartsverkets nuvarande uppgifter eller utbudet av kundservice i regionerna.
Sjöfartsverkets organisation består av resultatenheter och av övriga enheter som sköter
särskilda uppgifter. Resultatenheter är funktionerna och den interna produktionen, som
kan ha regionala kontor. Funktionerna är Sjösäkerheten, Sjötrafikledningen, Vintersjöfarten, Farledshållningen och Sjökartläggningen. Den interna produktionen består av
produktionsuppgifterna inom farledshållningen och sjökartläggningen.
I gällande förordningar eller Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfart och sjötrafik kan det
alltjämt finnas hänvisningar till Sjöfartsverkets centralförvaltning, sjöfartsdistrikten eller
Sjöfartsstyrelsen. Dessa hänvisningar avser Sjöfartsverket.
Bifogat återges
- lagen om Sjöfartsverket (939/2003) i uppdaterad form
statsrådets förordning om Sjöfartsverket (504/2006) - lagen om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden (430/2006).
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LAG
OM SJÖFARTSVERKET (21.11.2003/939)
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Administrativ ställning
Sjöfartsverket är ett verk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.
2
Sjö fartsverkets uppgifter
Sjöfartsverket svarar för verksamhetsförutsättningarna för handelssjöfarten och den
till uppgift att
övrigasjften.Vkhar
farleder
som
verket
administrerar,
underhålla
och
utveckla
de
1)
2) styra och övervaka farledshållningen i hela landet,
3) sörja för underhållet och utvecklingen av sjökartläggningen,
4) sörja för underhållet och utvecklingen av fartygstrafikservicen,
5) sörja för säkerheten inom sjötrafiken och för fartygssäkerheten,
6) sörja för skyddsåtgärderna inom sjötrafiken,
7) sörja för myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till isbrytning,
farledsfartygstjänster och förbindelsefartygstrafik i skärgården,
8) sörja för de uppgifter i anslutning till lotsningsverksamheten som inte enligt annan
ankommer på Lotsverket,
lag
9) sörja för det internationella samarbetet på området,
10) föra fartygsregister och sköta inteckningar i fartyg, samt
11) bevilja understöd för främjande av sjöfarten och den övriga sjötrafiken.
Sjöfartsverket skall för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för upprättandet av
sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska hamnarna och om
mängden passagerare och gods som fartygen transporterar. Fartygsägarna eller deras
representanter och hamnarna är skyldiga att meddela Sjöfartsverket dessa uppgifter, och
skall ges för varje fartyg och enligt varugrupp. Sjöfartsverket meddelar närmare de
föreskrifter om insamlingen och behandlingen av informationen.
3
Direktion
Sjöfartsverkets verksamhet styrs och övervakas av en direktion. Direktionen består av
ordförande, en vice ordförande och högst sex andra medlemmar som är förtrogna med en
Sjöfartsverkets verksamhet och varav en skall företräda Sjöfartsverkets personal.
år i sänder och utser en avStasrådeunämiktosedlmarnföhgsty
medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Direktionen skall
1) med beaktande av de mål som kommunikationsministeriet ställt upp för
Sjöfartsverket besluta om verkets riktlinjer för verksamheten och dess målsättningar,
2) besluta om organiseringen av Sjöfartsverkets förvaltning,
3) besluta om verkets budgetförslag och verksamhets- och ekonomiplan,
4) styra och övervaka att de mål som ställts upp för verket nås samt godkänna
bokslutet med tillhörande verksamhetsberättelse,
5) meddela de föreskrifter och anvisningar som hör till verkets behörighet och som
direktionen inte har bestämt att generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid
verket skall meddela,
6) inrätta och dra in chefstjänsterna vid verkets resultatenheter, samt (2.6.2006/429)
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7) behandla andra för verket betydelsefulla ärenden som enligt beslut av direktionens
ordförande eller generaldirektören skall föredras för direktionen.
4 § (2.6.2006/429)
Generaldirektören
Generaldirektören är chef för Sjöfartsverket. Statsrdet utnämner generaldirektören
efter att ha hört direktionen.
5 § (2.6.2006/429)
Närmare bestämmelser och föreskrifter
Genom förordning av statsrdet utfärdas bestämmelser om ledningen av Sjöfartsverket
och skötseln av dess uppgifter, handläggningen och avgörandet av ärenden vid verket
och ärenden som gäller personalen samt bevakningen av ärenden hos andra myndigheter
och vid förrättningar.
I Sjöfartsverkets arbetsordning föreskrivs närmare om verkets organisation och den
interafövlgirt.
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Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
Genom denna lag upphävs lagen den 5 januari 1990 om sjöfartsverket (13/1990) jämte
ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter fr vidtas innan lagen träder i kraft.
För Sjöfartsverket kan innan lagen träder i kraft tillsättas en direktion samt utnämnas
generaldirektör och övrig personal.
en
7
Övergångsbestämmelser

•

De rättigheter och förpliktelser som uppkommit för sjäfartsverket före denna lags
är frga om avtal som gäller enbart ikraftädneöblhosSjfartvek,mdin
produktionen av assistans av vintersjöfarten, Iotsning eller förbindelsefartygstrafik, kombiisbrytarnas kommersiella verksamhet, tunga farledsservicefartyg eller forskningsfartyg,
eller om inte ngot annat framgr av avtalen, och om rättigheterna och förpliktelserna
bestäms närmare i samband med överföringen av egendomen.
Sjöfartsverket öppnar assistansen av vintersjöfarten, de tunga farledsservicefartygens
tjänster, tjänster i anslutning till serviceunderhlI av fartyg och förbindelsefartygstrafik
stegvis för fri konkurrens inom tre r frän lagens ikraftträdande. Sjöfartsverket kan innan
konkurrensen har öppnats fullständigt ing direkta förhandlingsentreprenadavtal med
Rederiverket om sdana uppgifter som ännu inte har öppnats för fri konkurrens.
Tjänster och arbetsavtalsförhllanden som är en förutsättning för de uppgifter som
avses i 2 § i denna lag kvarstr vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets generaldirektörstjänst dras in och tjänsteförhllandet upphör utan
uppsägning när denna lag träder i kraft.

Ikraftträdelsebestämmelsen i lag 2.6.2006/429 har följande lydelse:
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
Om det i en förordning av statsrdet eller ett ministerium eller i Sjöfartsverkets
föreskrifter hänvisas till Sjöfartsverkets centralförvaltning eller till sjöfartsdistrikten avser
hänvisningen Sjöfartsverket efter denna lags ikraftträdande.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

504/2006

Statsrådets förordning
om Sjöfartsverket
Given i Helsingfors den 21juni 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, LOreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 21 november 2003 om Sjöfartsverket (939/2003), sådant detta lagrum lyder i lag (429/2006), som följer:
.

1
Uppgi/ier
För att fullgöra de uppgifter som föreskrivs
i lagen om Sjöfartsverket (939/2003) skall
Sj öfartsverket
1) sörja fOr upprätthållandet och utvecklandet av de havs- och insjöfarleder samt de kanaler som verket administrerar,
2) styra och övervaka upprätthållandet av
farleder som upprätthålls av andra farled- de
shållare och svara for byggandet och placerandet av säkerhetsanordningar för sjöfarten
det sätt som därom föreskrivs i vattenla-på
gen (264/1961) och särskilt någon annanstans,
3) sörja för upprätthållandet och utvecklandet av sjökartläggningen,
4) sörja för det upprätthållande av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och för andra uppgifter
som åligger verket enligt lagen om fartygstrafikservice,
5) sörja för rapporterings- och trafiksepareringssysternen för fartyg,
6) sörja för fartygssäkerheten och säkerheten inom småbåtstrafiken samt tillsynen över
dessa,
7) för sin del sörja för skyddsåtgärderna på
fartygochimnläartisyen
över dessa på det sätt som föreskrivs i lagen
om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamn-

anläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004),
8) sörja för de uppgifter i anslutning till säkerhetsutredningar för hamnområden som
avses i statsrådets förordning om transport
på ochtilfgörvan äme
(251/2005),
hamnoråde
9) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till isbrytning,
10) sörja för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till farledsfartygstjänster,
11) sörja för understöden av förbindelsefartygstrafiken samt andra myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till förbindelsefartygstrafiken,
12) sörja för de uppgifter inom Iotsningsverksamheten som inte enligt lotsningslagen
eller lagen om Lotsverket (940/23)
hör till Lotsverket,
(938/20)
13) bevilja styrsedlar för östersjölotsar och
övervaka östersjölotsarnas verksamhet,
14) sörja för radiokommunikationen i säkerhetssyfte vid kusten,
15) föra ett sådant fartygsregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) och
sköta inteckningar i fartyg,
16) föra en sådan förteckning över handelsfartyg som avses i lagen om en förteckning
över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991)
-ochbeslutaminfördvygteck
fl ingen,
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17) bevilja och betala det stöd som avses i
lagen om en forteckning över handelsfartyg i
utrikesfart,
18) dela ut det understöd som betalas med
stöd av fOrordn ingen om lästavgift

S

19) föra sjöfartsstatistik,
20) sörja för uppföljningen och främjandet
av utvecklingen inom verkets verksan-ihetsområde och forskningen och utvecklingsverksamheten i anslutning till detta samt sörja för det internationella samarbetet, samt
21) sköta andra myndighetsuppgifter med
anknytning till verkets uppgifter och de uppgifter i anslutning till främjandet av sjöfart
och sjötrafik som verket föreskrivs och
åläggs separat, samt sköta uppgifter och uppdrag som kommunikationsministeriet ger separat.
2
Direktion
Om direktionens uppgifter föreskrivs i 3 § i
lagen om Sjöfartsverket.
Kommunikationsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.
3
Direktionens sammanträden och beslutsfattande

.

Direktionen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller, då ordföranden har fbrhin
kallelse av vice ordföranden. Direk--der,på
tionen bör sammankallas om minst två medlemmar kräver detta.
Direktionen är beslutför när ordföranden
eller vice ordföranden och minst tre andra
medlemmar är närvarande.
Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt
som mötets ordförande har omfattat.
Direktionen meddelar närmare föreskrifter
om behandlingen av ärenden i direktionen.

Sjöfàrtsverkets tjänsteinannaledning

Sjöfartsverket leds av och för dess verk-

(468/195),

samhet svarar generaldirektören, som biträds
av direktörerna för resultatenheterna vid Sjöfartsverket med beaktande av Sjöfartsverkets
uppgifter och de mål som uppställts för verket.
De som har en ledande uppgift inom verket
svarar för att verksamheten inom deras områden ger resultat, är effektiv och utvecklas.

A rbetsordning
Generaldirektören fastställer Sjöfartsverkets arbetsordning efter att ha hört direktionen.
6
Avgörande av ärenden
Ärenden som ankommer på Sjöfartsverket
avgörs av direktionen eller generaldirektören
eller någon annan tjänsteman som har givits
sådan befogenhet i arbetsordningen.
Generaldirektören avgör ärenden som inte
skall avgöras av direktionen och som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon
annan tjänsteman.
I arbetsordningen bestäms vilka ärenden
som skall avgöras på föredragning.
7
Behörighets villkor
Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, samt förtrogenhet med sjöfart och
förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.
Av chefen för en resultatenhet krävs högre
högskoleexamen eller sj ökaptensbrev och
goda insikter i uppgifterna inom ansvarsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga.
8
Utnämning och anställning av personal
Chefen för en resultatenhet utnämns av direktionen.
Beslut om utnänming till tjänsteman i
tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år

fattas i fråga om generaldirektören av kommunikationsministeriet och i fråga om chefen
för en resultatenhet av generaldirektören.
Andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsfOrhållande utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms
i arbetsordningen.

träds denne av en direktör för en resultatenhet som kommunikationsministeriet förordnat.
Ställföreträdare för chefen för en resultatenhet förordnas av generaldirektören.

9

Bevakning av ärenden hos andra myndigheter och vid förrättningar

Tjänstiedighet
Tjänstledighet för generaldirektören beviljas av kommunikationsministeriet. Tjänstledighet som varar längre än två år och som
inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.
En tjänsteman som utnämnts av direktionen beviljas tjänstledighet av generaldirektören.
Om bevilj ande av tjänstledighet för andra
tjänstemän bestäms i arbetsordningen.
Vad som i denna paragraf bestäms om
tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.
l0
Ställföreträdare
Vid förhinder för generaldirektören före-

11 §

Generaldirektören eller ett ombud för denne kärar och svarar på statens vägnar och bevakar vid domstolar, andra myndigheter,
skiljeförfaranden och andra motsvarande fOrrättningar statens rätt och fördel i de ärenden
som gäller Sjöfartsverket.
12 §
Ikraftirädande
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

206.
Genom denna förordn ing upphävs statsrådets förordning av den 27 november 2003
(981/2003).
omSjöfartsvek
Åtgärder som verkställigheten av förordningen fOrutsätter rar vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21juni 2006

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Regeringsråd Mikael Nyberg

.

Lag
om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
Given i Helsingfors den 2 juni 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras ilagen av den 30december2004 om oljeskyddsfonden (1406/2004)5 § som följer:

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
det dubbla beloppet, om oljan transporte- til
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 skall tas ut till
förhjtbelop,skaumyndightera
ärendet avgörs inhämta utlåtande av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket utfärdar också vid
behov närmare föreskrifter om när ett tankfartyg skall anses vara försett med dubbelbotten.
Denna lag träder i kraft den I juli 2006.

Helsingfors den 2juni 2006
Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

