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Lag
om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 10, 12–14 och

16 § som följer:

10 §

Giltighetstid för läkarintyg för fartygspersonal

Ett läkarintyg om läkarundersökning av fartygspersonal gäller i två år från och med den
dag det utfärdades. Ett läkarintyg som utfärdats för en person som är under 18 år gäller i
ett år. Intyg om färgseende gäller i sex år.

Om giltighetstiden för ett läkarintyg för fartygspersonal går ut under resan ska läkar-
undersökning enligt 6 eller 7 § göras i första hamn som fartyget anlöper, dock senast tre
månader efter det att intyget gått ut.

Av tvingande skäl kan Transport- och kommunikationsverket utfärda ett tillfälligt till-
stånd att arbeta utan giltigt läkarintyg, om intyget gått ut nyligen. Tillståndet gäller fram
till nästa hamn där undersökning enligt 6 eller 7 § kan utföras, men högst i tre månader.

12 §

Uppgifter som ska lämnas om hälsotillstånd

Vid en läkarundersökning ska den som undersöks identifiera sig för läkaren och bekräf-
ta bakgrundsuppgifterna om sitt hälsotillstånd (anamnes) med sin underskrift.

För att utföra de uppgifter som avses i denna lag har den undersökande läkaren, Arbets-
hälsoinstitutet och Transport- och kommunikationsverket, med samtycke av den som un-
dersöks, rätt att avgiftsfritt få behövliga uppgifter om hans eller hennes tidigare hälsotill-
stånd av läkare, sjukhus och inrättningar som tidigare har behandlat honom eller henne.

13 §

Tillstånd till undantag

På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket
1) av synnerligen vägande skäl tillåta att någon anställs på ett fartyg trots att han eller

hon vid den första undersökningen inte har ansetts vara lämplig för arbetet,
2) av särskilda skäl tillåta att någon fortsätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller

hon vid en förnyad undersökning inte har ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.
Transport- och kommunikationsverket ska begära utlåtande av Arbetshälsoinstitutet om

sökandens hälsotillstånd innan verket avgör ett ärende som gäller tillstånd till undantag.
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Verket kan bevilja tillstånd till undantag för högst två år i sänder och vid behov förena till-
ståndet med begränsningar och villkor för giltighetstiden, trafikområdet eller arbetsupp-
gifterna. Ett tillstånd till undantag för färgseende kan dock beviljas för högst sex år i sän-
der.

Transport- och kommunikationsverkets beslut om tillstånd till undantag får överklagas
genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

14 §

Föreläggande om ny läkarundersökning

Trots att någon i den första undersökningen eller i en förnyad undersökning har ansetts
vara lämplig för arbete på fartyg eller har fått tillstånd till undantag enligt 13 §, kan Trans-
port- och kommunikationsverket ålägga honom eller henne att utan dröjsmål genomgå ny
läkarundersökning, om det har kommit fram att han eller hon på grund av försämrad hälsa
inte längre uppfyller de krav som föreskrivs i 9 § 2 mom. eller kraven för tillstånd till un-
dantag som har beviljats med stöd av 13 §.

Transport- och kommunikationsverket ska genast underrätta personen i fråga och den
verksamhetsutövare som personen är anställd hos om det föreläggande som avses i
1 mom. Från och med den tidpunkt då personen har fått del av föreläggandet har han eller
hon inte rätt att fortsätta arbeta på fartyget förrän hans eller hennes hälsotillstånd har kon-
staterats vara sådant att det medger arbete på fartyg.

Transport- och kommunikationsverkets i 1 mom. avsedda föreläggande får inte över-
klagas genom besvär.

16 §

Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket, hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och arbe-
tarskyddsmyndigheterna ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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