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Lag
om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för 

fartyg

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009)

2 § 30 punkten och 26 d §, sådana de lyder, 2 § 30 punkten i lag 976/2018 och 26 d § i
lag 384/2019, som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses
med

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
30) sjötjänst en med tanke på ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet

som beviljas eller förnyas eller med tanke på ett behörighetskrav ändamålsenlig tjänstgö-
ring inom besättningen eller i form av handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, far-
tyg i nöjesbruk, pråmar eller vajerfärjor; som sjötjänst kan också räknas tjänstgöring på
nöjesfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs be-
hörighetsbrev enligt STCW-konventionen; vid beräkningen av sjötjänst som krävs för er-
hållande av behörighetsbrev räknas en 30 dagars period ombord som en månad.

26 d §

Skyldigheter som gäller tjänstgöringsjournaler och register över sjöfolk i redarens tjänst

Redaren ska föra register över uppgifter som gäller utbildning, behörighet och arbets-
erfarenhet i fråga om det sjöfolk som tjänstgör hos redaren samt de hälsokrav som ställs
på sjöfolk.

Fartygets befälhavare ska på begäran av innehavaren av en tjänstgöringsjournal anteck-
na uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor med iakttagande av vad som föreskrivs
i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 om erkännande av
yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG
och 96/50/EG. Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av en besättnings-
medlem fastställa uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor på inre vattenvägar i
unionens medlemsstater med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 22.2 i det direk-
tivet.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som ingår i ett register och i en
tjänstgöringsjournal finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
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fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning) och i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.
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