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Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring av arbetarskyddstillsynen över 
arbetsplatser i sjöfarten och stuveriverksamheten i Sydöstra Finlands arbetarskyddsdistrikts 
region och på inre vattenvägar till Nylands och Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt 
arbetarskyddsbyråer 
 

 
Social- och hälsovårdsministeriet har i dag med stöd av 3 § 2 mom. (478/2004) i la-
gen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993)  fattat beslut om tillsynen över arbetar-
skyddet i sjöfart och stuveriarbete som följer: 
 
1. Arbetarskyddstillsynen över arbetsplatser inom sjöfarten och stuveriverksamhe-

ten i Sydöstra Finlands arbetarskyddsdistrikts region överförs till att utövas av 
Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. Överföringen gäller arbets-
platser i företagen och sammanslutningarna på Södra Finlands kustområde i 
Strömfors, Pyttis, Kotka, Fredrikshamns och Vederlax kommuners regioner. Till-
synen på ovan nämnda område begränsas till företag och sammanslutningar som 
är verksamma i områdets havshamnar eller i dessas omedelbara närhet. 

 
2. Arbetarskyddstillsynen över arbetsplatser inom sjöfarten och stuveriverksamhe-

ten i inlandssjöfarten överförs till att utövas av Mellersta Finlands arbetarskydds-
distrikts arbetarskyddsbyrå med undantag av företag vilkas verksamhet är förlagd 
i Norra Finlands arbetarskyddsdistrikts region.  

 
Beslutet gäller ända till  31.12.2007. Det kan fås i reproduktion av social- och hälso-
vårdsministeriets registratorskontor. Dessutom finns beslutet i elektronisk form som 
pdf-fil i författningsdatabankens (Finlex) del med myndighetsnormer på adressen 
www.finlex.fi. 
 
Ytterligare uppgifter om beslutet fås av tillsynsenheten på social- och hälsovårdsmi-
nisteriets arbetarskyddsavdelning. 
 
 
 
Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
 
 
Avdelningschef,   
överdirektör   Mikko Hurmalainen 
 

 
 
 
 
 

   
 

http://www.finlex.fi/
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Till kännedom Arbetarskyddsdistrikten 

SHM föreskriftssamling 
Centralorganisationer: AKAVA, FFC, STTK 
Finlands Rederiförening rf 
Fraktfartygsföreningen rf 
Ålands redareförening rf 
Hamnoperatörerna rf 
Finlands Sjömans-Union rf 
Finlands Skeppsbefälsförbund rf 
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund rf 
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf 
Stuveri- Speditionsbranschens tekniska funktionärer AHT 
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OM BEHOVET ATT FÖRNYA ARBETARSKYDDSTILLSYNEN ÖVER 
SJÖFARTS- OCH STUVERIARBETE 
 
 
 
Bakgrunden 
 

Den regionala arbetarskyddstillsynen över sjöfarts- och stuveriarbete 
som avviker från arbetarskyddsdistriktens regionindelning baserar sig 
på vissa beslut som fattades på 1970-talet. Enligt förordningen om ar-
betarskyddsförvaltningen utfärdade arbetarskyddsstyrelsen då en be-
stämmelse om tillsynen avvikande från de dåvarande gränserna för ar-
betarskyddsdistrikten för en viss tidsperiod. Bestämmelsen gällde också 
för inlandssjöfarten.  
 
Att tillsynen organiserades på detta sätt berodde på det att det inte var 
nödvändigt att ha inspektörer för dessa branscher i alla arbetarskydds-
distrikt, eftersom inspektörerna förutsätts ha erfarenhet av sjöfarts- och 
stuveriarbete i enlighet med den internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention. Så var det ändamålsenligt att ordna frågan på riksni-
vån på ovan beskrivna sätt. 
 
Då distriktsförvaltningen förnyades i början av 2004, ändrades inte den 
regionala behörigheten till arbetarskyddet inom  stuveri- och sjöfarts-
branschen. Tillsynen är nuförtiden organiserad så att arbetarskyddsdi-
strikten som ligger på kusten inspekterar stuveri- och sjöfartsarbetsplat-
serna i sina regioner. Vad angår de inre vattenvägarna inspekterar Åbo 
och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt arbetsplatserna på vattenområdet 
väster om Tammerfors – Lahtis, Nylands arbetarskyddsdistrikt inspek-
terar arbetsplatserna på Päijänne-området (i stort sett Mellersta Fin-
lands arbetarskyddsdistrikts region) och Sydöstra Finlands arbetar-
skyddsdistrikt arbetsplatser på Saimen-vattenområdet (inklusive Östra 
Finlands arbetarskyddsdistrikts region). 

 
Behovet av ändringar 
 

Arbetsgruppen som utredde arbetarskyddsdistriktens resurser föreslog i 
sin promemoria att det borde utredas om det är ändamålsenligt att över-
föra arbetarskyddstillsynen över vissa arbetsplatser som kräver särskild 
sakkunnighet till att utövas av t.ex. ett arbetarskyddsdistrikt. I sin ut-
redning har arbetarskyddsavdelningen kommit till den slutsats att stu-
veriarbetet och sjöfarten är sådana branscher.  
 
Sjöfartsbranschens fackorganisationer har också varit bekymrade för 
tillsynen över arbetsplatserna i inlandssjöfarten och de har önskat att 
tillsynen skulle effektiveras. Dessutom har det skett ändringar i inspek-
törskåren i branschen så att en inspektör för stuveri- och sjöfartsbran-
schen flyttade från Nylands arbetarskyddsdistrikt till Jyväskylä i Mel-
lersta Finlands arbetarskyddsdistrikt och respektive inspektör i Vill-
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manstrand i Sydöstra Finlands arbetarskyddsdistrikt lämnade arbetar-
skyddsförvaltningen. Sakkunskapen i och resurserna för sjöfarts- och 
stuveribranschen i Nylands arbetarskyddsdistrikt har stärkts.  

 
Lagändring 

 
På social- och hälsovårdsministeriets föredragning ändrades i juni 2004 
lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) så att ministeriet av  
särskilda orsaker som är betydande med tanke på verksamhetens effek-
tivitet tills vidare eller för viss tid kan överföra tillsynen över någon 
bransch eller någon angiven uppgift på ett eller flera arbetarskyddsdi-
strikts arbetarskyddsbyråer (ändring 478/2004). 
 

 
Frågans förberedning  
 

Frågan har förberetts i tjänsten på arbetarskyddsavdelningen tillsam-
mans med arbetarskyddsdistrikten. Den har behandlats i arbetarskydds-
distriktschefernas tillsynsmöte. Dessutom har frågan varit framme i ar-
betarskyddsdistriktens resultatförhandlingar hösten 2004. 
 

Hörande av parterna 
 
Frågan har tagits upp i diskussioner mellan alla centrala organisationer 
i stuveri- och sjöfartsbranschen. Finlands Skeppsbefälsförbund och Fin-
lands Maskinbefälsförbund har varit medvetna om planerna, för man 
har fört diskussioner med dem om deras förslag som gällde effektive-
ring av tillsynen över fartyg i inlandssjöfarten. Man har också diskute-
rat med representanter för Finlands Sjömans-Union, Hamnoperatörerna 
rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf. Represen-
tanter för rederiföreningarna har informerats om frågan per el-post. 
 
I ovan nämnda diskussioner eller annars har det inte kommit fram något 
sådant som skulle strida mot tillsynens nyorganisering enligt beslutet. 
 

Ändring som föreslås 
 

Den föreslagna ändringen betyder följande:  
 

1. Nylands arbetarskyddsdistrikts region för tillsynen över sjöfarts- 
och stuveriarbetsplatser kommer att utvidgas till Sydöstra Finlands 
arbetarskyddsdistrikts region och gälla företagen och sammanslut-
ningarna i Strömfors, Pyttis, Kotka, Fredrikshamns och Vederlax 
kommuners region. Tillsynen på ovan nämnda område begränsas 
till att gälla de företag och sammanslutningar vilkas verksamhet är 
förlagd i områdets havshamnar och dessas omedelbara närhet. Så-
dana företag är : 
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�� Kommunala affärsverk: Kotkan Satama Oy och Haminan Sata-
ma Oy, inklusive fartygstjänster (kranar, lösgörning/koppling, 
vattentäkt, avfallshantering) 

�� Fiskehamn och -fartyg 
�� Redarföretag, inklusive vattenbussföretag  
�� Båtuthyrning 
�� Bogseringsverksamhet, inklusive hamnisbrytning 
�� Stuverifirmor 
�� Speditionsfirmor och godsterminaler (på hamnområden) 
�� Företag som erbjuder hamntjänster (skeppsreparation, -service 

och -proviantering) 
�� Polisen (för sjöpolisens del) 
�� Tullen (för båtmaterielens del) 
�� Brandverket (för båtmaterielens del) 
�� Gränsbevakningsväsendet (för sjöfartens del) 
�� Lotsningsverksamhet 
�� Sjöfartsverkets farledsskötsel 
�� Statens järnvägar (för hamnoperationernas del) 
�� Sjöfartsläroverken (vad angår riskerna i övningar ingående i sjö-

farts- och stuveristudier) 
 
2. Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt svarar för tillsynen över 

alla sjöfarts- och stuveriarbetsplatser i inlandssjöfarten med undan-
tag av Norra Finlands arbetarskyddsdistrikt, som själv svarar för 
denna tillsyn. 

 
Kostnaderna för ändringen 
 

Beslutet orsakar inga tilläggskostnader för organisationer som är till-
synsobjekt. 
 
Som motvikt till Nylands och Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt 
ökade resekostnader minskar respektive resekostnader i de övriga di-
strikten. 

 
Ikraftträdande och besvärsrätt 

 
Beslutet träder i kraft omedelbart. Enligt 5 § 2 mom. i förvaltningspro-
cesslagen får beslutet inte överklagas, eftersom det är förvaltningens in-
terna föreskrift som gäller utförande av en uppgift. Beslutet gäller till 
slutet av år 2007, varefter tillsynens funktionsduglighet utvärderas. 
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