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Lag
om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 

som används för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för

sjötransport (1277/2007) 3 och 17 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna
967/2008, 1317/2009 och 940/2016 samt 17 § i lagarna 1317/2009, 940/2016 och
338/2018, som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,
2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg,
2 a) specialfartyg ett fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet,
3) bogserbåt eller skjutbogserare ett lastfartyg som är avsett att utföra bogsering eller

skjutbogsering och som huvudsakligen används för transport,
4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss, bogsering eller skjutbog-

sering samt sådan sjömätning som utförs av ett specialfartyg; bogsering och skjutbogse-
ring som huvudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är
inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren eller medlemmarna i be-
sättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord
på ett fartyg för det fartygets behov, och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verk-
samhetstid under ett kalenderår går i sjöfart mellan finska och utländska hamnar eller ut-
anför Finlands territorialvatten, inbegripet trafik genom Saima kanal,

6 a) fartyg som huvudsakligen går i inrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin
verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart på Finlands territorialvatten mellan finska
hamnar,

7) stödår ett kalenderår,
8) stödmyndighet Transport- och kommunikationsverket,
9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg

för vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras,
10) verksamhetstid den del av kalenderåret då fartyget har varit inskrivet i handelsfar-

tygsförteckningen, med undantag av de tider då fartyget har legat i docka eller i hamn obe-
mannat.
RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018
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992/2018  
17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av till-
gången till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i
denna lag få behövliga uppgifter om löner för arbete till sjöss,

2) av Sjömanspensionskassan för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses
i denna lag få uppgifterna per fartyg om de pensionsförsäkringsavgifter som betalats till
Sjömanspensionskassan,

3) av Tullen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få
uppgifter om fartygens rutter,

4) av Transport- och kommunikationsverket för utredning och kontroll av förutsätt-
ningarna för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd enligt den-
na lag få uppgifter om fartygs besiktning och bemanning och om registeranteckningar som
gäller fartygen.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten via en tek-
nisk anslutning ur de datasystem med uppgifter av detta slag som Transport- och kommu-
nikationsverket har.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.
————

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

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President
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