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580/2018

Lag
om ändring av lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lotsningslagen (940/2003) 2, 4 d och 18 §, sådana de lyder i lag 1312/2016,

som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) lotsning verksamhet i anslutning till manövrering av fartyg, varvid lotsen är befäl-

havarens rådgivare samt sakkunnig i fråga om vattenområden och sjöfart,
2) lots en person som Trafiksäkerhetsverket genom beviljande av styrsedel har godkänt

för verksamhet som lots på finskt vattenområde samt på den i 21 punkten avsedda arren-
derade delen av Saima kanal,

3) lotsningsbolaget ett aktiebolag som bildats genom lagen om ombildning av Lotsver-
ket till aktiebolag (1008/2010),

4) lotsplats ett i sjökortet utprickat område i den del av den lotspliktiga farleden som
mynnar i öppet hav eller på annat ställe i farleden där lotsen ska embarkera eller debarkera
fartyget eller lotsbyte ska äga rum,

5) allmän farled en allmän farled enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 13 punkten i vattenlagen
(587/2011),

6) leverantör av fartygstrafikservice den VTS-tjänsteleverantör som avses i 2 §
5 punkten i lagen om fartygstrafikservice (623/2005),

7) isbrytare fartyg som används för isbrytarassistans enligt lagen om fartygs isklasser
och isbrytarassistans (1121/2005),

8) statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, polis- och tullfartyg samt fartyg som i annan
än handelssjöfart huvudsakligen används för statliga ändamål,

9) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för männ-
iskoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

10) automatiskt identifieringssystem (AIS) ett sådant automatiskt identifieringssystem
för fartyg som avses i bestämmelserna om navigationssäkerhet i kapitel V i SOLAS-kon-
ventionen,

11) STCW-konventionen 1978 års konvention angående normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

12) fartygssimulator en fartygssimulator som en läroanstalt eller yrkeshögskola som
utvärderats i enlighet med STCW-konventionen använder inom utbildningen för sjöfolk,

13) MARPOL-konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konven-
tion till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,
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14) IGC-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kod för konstruktion och
utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk,

15) IMDG-koden IMO:s kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,
16) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall

och raffinerade produkter,
17) kondenserad gas ämnen som avses i 19 kap. i IGC-koden och därmed jämförbara

gaser som transporteras i kondenserad form,
18) skadliga flytande ämnen ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL-

konventionen hör till klasserna X, Y eller Z,
19) farligt gods i fast form i bulk farligt gods i fast form i bulk sådant det definieras i

kapitel VII del A-1 regel 7 i bilagan till SOLAS-konventionen,
20) INF-gods gods som avses i kapitel VII del D i SOLAS-konventionen och som

innehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium eller visst radioaktivt avfall och transporteras
i enlighet med IMDG-koden,

21) den arrenderade delen av Saima kanal det område som berörs av fördraget mellan
republiken Finland och Ryska federationen om utarrendering av den del av Saima kanal
som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om
fartygstrafiken genom Saima kanal (FördrS 8/2012),

22) Saima kanal kanalområdet mellan Brusnitjnoje sluss nedre hamn i den arrenderade
delen av Saima kanal och Mälkiä sluss övre hamn på finskt territorium,

23) Saimens vattenområde det sjöområde bestående av flera sjöar vilket omfattar de
farleder i Saimen, med undantag av Saima kanal, där det råder skyldighet att anlita lots.

4 d §

Drifthandbok

Lotsningsbolaget ska utarbeta och föra en drifthandbok som beskriver
1) tillhandahållandet av lotsningstjänster,
2) de förfaranden som säkerställer iakttagandet av de rättigheter och skyldigheter som

i denna lag föreskrivs för lotsar,
3) samarbetet och utbytet av information med leverantören av fartygstrafikservice när

det gäller lotsning, och
4) åtgärder vid olyckor och i undantagsförhållanden.
Drifthandboken ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket för kännedom innan den tas i

bruk och alltid när den har uppdaterats.

18 §

Tillsyn

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av
lotsningsverksamheten.

Trafiksäkerhetsverket övervakar efterlevnaden av andra bestämmelser i denna lag än
bestämmelserna i 6 §.

Leverantören av fartygstrafikservice meddelar omedelbart Trafiksäkerhetsverket de av-
vikelser som den lägger märke till i fråga om iakttagandet av skyldigheten att anlita lots
och användningen av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt tillhandahållandet
av lotsningstjänster.

Trafiksäkerhetsverket ska med hjälp av en teknisk anslutning lämna leverantören av
fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om styrbrev för lots, linjelotsbrev, dispens och
undantag från skyldigheten att anlita lots. Trafiksäkerhetsverket kan meddela leverantören
av fartygstrafikservice undantag också på annat sätt än med hjälp av en teknisk anslutning.
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Det bolag som tillhandahåller lotsningstjänster ska i elektronisk form lämna leverantö-
ren av fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om beställning av lots och pågående
lotsningsuppdrag. Bolaget ska meddela leverantören av fartygstrafikservice avvikelser el-
ler störningar i lotsningsverksamheten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 13 juli 2018
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