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582/2018

Lag
om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 4, 11 a, 14 och 24 §,
sådana de lyder, 4 § i lagarna 1660/2009 och 752/2014, 11 a och 24 § i lag 1660/2009

och 14 § delvis ändrad i lagarna 597/2005, 1252/2005, 1660/2009, 752/2014 och
340/2018, som följer:

4 §

Övriga myndigheter och aktörer som deltar i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, det lokala räddningsväsendet som avses i
räddningslagen (379/2011), Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, polisen, försvarsmakten,
social- och hälsovårdsmyndigheterna, Tullen och miljömyndigheterna (övriga sjörädd-
ningsmyndigheter) är utöver Gränsbevakningsväsendet skyldiga att utan ersättning delta i
uppgifter inom sjöräddningstjänsten, om det är motiverat med tanke på de uppgifter som
ingår i deras verksamhetsområden eller om det behövs med beaktande av hur allvarligt det
kritiska läget är eller dess särskilda karaktär, och utförandet av uppgiften inte avsevärt
äventyrar myndighetens utförande av någon annan viktig lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheterna har följande uppgifter inom sjöräddningstjäns-
ten:

1) Nödcentralsverket deltar, enligt vad som avtalas separat, i alarmeringen av efterspa-
nings- och räddningsenheter och av personal som deltar i uppgifter inom sjöräddnings-
tjänsten,

2) Trafiksäkerhetsverket ansvarar för fartygssäkerheten och utvecklandet av den och
ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbevakningsväsendets förfo-
gande,

3) Meteorologiska institutet ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till
Gränsbevakningsväsendets förfogande och tillhandahåller för Gränsbevakningsväsendet
de väder- och havstjänster som sjöräddningstjänsten behöver,

4) Trafikverket ansvarar för ordnandet av den fartygstrafikservice som avses i lagen
om fartygstrafikservice (623/2005), tillställer Gränsbevakningsväsendet en uppdaterad
marin lägesbild över fartygstrafiken och verkställer med hjälp av leverantören av fartyg-
strafikservice Gränsbevakningsväsendets beslut om fartygstrafiken samt deltar i efterspa-
nings- och räddningsverksamheten genom att ställa personal och materiel till förfogande,

5) det lokala räddningsväsendet, polisen och Tullen deltar i efterspanings- och rädd-
ningsverksamheten genom att ställa personal och materiel till förfogande; det lokala rädd-
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ningsväsendet deltar i den specialutbildade insatsstyrkan till sjöss om det lokala rädd-
ningsväsendet och Gränsbevakningsväsendet särskilt har avtalat om detta,

6) försvarsmakten övervakar, i samband med övervakningen av den territoriella inte-
griteten, havsområdet för att upptäcka och lokalisera olyckor och farliga situationer samt
deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten genom att ställa sin särskilda sakkun-
skap, personal och materiel till förfogande,

7) social- och hälsovårdsmyndigheterna svarar för organisering av akutvårdstjänsten
och för tillhandahållandet av telemedicinsk rådgivning,

8) miljömyndigheterna svarar tillsammans med andra myndigheter för organisering av
bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor i samband med sjö-
olyckor, enligt vad som närmare bestäms i lagstiftningen om bekämpning av oljeskador,
och ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbevakningsväsendets
förfogande.

En leverantör av flygtrafikledningstjänster enligt luftfartslagen (864/2014) och en leve-
rantör av fartygstrafikservice ska, till den del den har ändamålsenlig sakkunskap, personal
och materiel inom sitt verksamhetsområde, utan ersättning delta i utvecklandet av samar-
betet inom sjöräddningstjänsten, i upprätthållandet av beredskapen inom sjöräddnings-
tjänsten samt i efterspanings- och räddningsverksamheten. Samarbetets omfattning kan
fastställas närmare i ett avtal mellan Gränsbevakningsväsendet och leverantören av flyg-
trafikledningstjänster samt leverantören av fartygstrafikservice.

Andra än ovan avsedda statliga myndigheter, bolag och inrättningar ställer utan ersätt-
ning på begäran sin sakkunskap, personal och materiel till Gränsbevakningsväsendets och
övriga sjöräddningsmyndigheters förfogande till den del det behövs för beredskapsplane-
ringen och i kritiska lägen.

11 a §

Avspärrande av efterspanings- och räddningsområde

Sjöräddningsledaren får tillfälligt förbjuda eller begränsa trafiken på havsområdet inom
efterspanings- och räddningsområdet, om åtgärden är nödvändig för att trygga ett effektivt
utförande av efterspanings- och räddningsverksamheten och för att undvika nya kritiska
lägen.

Ett sådant beslut om avspärrande av efterspanings- och räddningsområde på ett i lagen
om fartygstrafikservice avsett VTS-område som sjöräddningsledaren fattat med stöd av
1 mom. verkställs i fråga om fartygstrafiken av leverantören av fartygstrafikservice.

Sjöräddningsledaren kan be leverantören av flygtrafikledningstjänster att inom ramen
för sin behörighet förbjuda eller begränsa trafiken i ett efterspanings- och räddningsområ-
des luftrum, om åtgärden är nödvändig för att trygga ett effektivt utförande av efterspa-
nings- och räddningsverksamheten.

14 §

Rätt att få uppgifter av myndigheter samt av leverantören av fartygstrafikservice och 
leverantören av flygtrafikledningstjänster

Gränsbevakningsväsendet har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt av övriga sjöräddningsmyndigheter få uppgifter som behövs i planeringen av sjörädd-
ningstjänsten och som gäller den nämnda myndighetens aktionsberedskap och placering
samt beredskaps-, identifierings- och kontaktuppgifter i fråga om personalen. Gränsbe-
vakningsväsendet har rätt att få motsvarande uppgifter av leverantören av fartygstrafikser-
vice och leverantören av lufttrafikledningstjänster samt att överlämna uppgifter till leve-
rantören av fartygstrafikservice och leverantören av flygtrafikledningstjänster.
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Gränsbevakningsväsendet har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt få följande uppgifter som behövs för planeringen av sjöräddningstjänstens beredskap
samt i kritiska lägen för att utföra uppgifter inom sjöräddningstjänsten:

1) uppgifter om fordon och deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportre-
gister som Trafiksäkerhetsverket för och ur Ålands landskapsregerings fordonsregister,

2) uppgifter om nödmeddelanden och kritiska lägen ur nödcentralsdatasystemet, inbe-
gripet polisens uppdragsregister, behövliga uppgifter med tanke på en persons egen säker-
het eller säkerheten i arbetet samt beredskaps- och positionsuppgifter om de myndighet-
senheter som är verksamma till havs,

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och innehavare av luftfartyg ur det trafik- och
transportregister som förs av Trafiksäkerhetsverket och ur registret över luftfartens auto-
matiska nödradiosändare som förs av Kommunikationsverket,

4) uppgifter om fartyg samt fartygs- och godstrafik av de kommunala hamnverken,
5) uppgifter om fiskefartyg, fartygens ägare och innehavare samt fartygens verksamhet

av fiskerimyndigheterna,
6) uppgifter om båtar samt båtarnas ägare och innehavare ur det trafik- och transport-

registersom Trafiksäkerhetsverket för och fritidsbåtsregistret vid registermyndigheten i
landskapet Åland,

7) uppgifter om fartyg och deras ägare och innehavare ur det trafik- och transportregis-
ter som Trafiksäkerhetsverket för och Ålands landskapsregerings fartygsregister,

8) uppgifter om fartygstrafiken ur det fartygstrafikservicesystem som förvaltas av le-
verantören av fartygstrafikservice, uppgifter om luftfartygstrafiken av leverantören av
lufttrafikledningstjänster och uppgifter om övervakningen av havsområdet från försvars-
makten,

9) uppgifter om radioanläggningars läge av Kommunikationsverket och uppgifter om
radioanläggningar och deras ägare och innehavare ur registret över radiotillstånd,

10) uppgifter om fartygs- och godstrafiken ur Tullens datasystem samt behövliga upp-
gifter med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet,

11) de uppgifter från Befolkningsregistercentralen som avses i 13–17 § i lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

12) behövliga uppgifter ur polisens personregister med tanke på en persons egen säker-
het eller säkerheten i arbetet,

13) uppdaterad lägesbild av fartygstrafiken av Trafikverket.
Uppgifter i Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem, som avses i

3 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005),
kan i kritiska lägen vid behov användas för organisering av efterspanings- och räddnings-
åtgärder.

24 §

Myndigheter som svarar för radiokommunikation i säkerhetssyfte inom sjöfarten

Utöver de uppgifter som anges i 3 § svarar Gränsbevakningsväsendet också för sjörädd-
ningstjänstens radiokommunikation i kritiska lägen och för upprätthållandet av beredska-
pen för den. Trafikverket svarar för varningar och meddelanden som hänför sig till sjösä-
kerheten och för nödradiotrafiken på Saimenområdet. Trafikverket ordnar den operativa
förvaltningen av systemet med varningar och meddelanden som hänför sig till sjösäkerhe-
ten och till nödradiotrafiken på Saimenområdet antingen självt eller genom upphandling
hos en leverantör av fartygstrafikservice.

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

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
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