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994/2014

om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen
ombord på fartyg

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord

på fartyg (395/2012) 4, 7 och 8 § som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) bruttodräktighet bruttodräktigheten en-

ligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internatio-
nella skeppsmätningskonvention (FördrS
31/1982); bruttodräktigheten för en fast kom-
bination som består av skjutbogserare och
pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten
för dessa,

2) fartygspersonal alla som regelbundet ar-
betar ombord på ett fartyg,

3) redare den som äger eller hyr hela far-
tyget eller någon annan fysisk eller juridisk
person som ensam eller tillsammans med an-
dra personer utövar faktisk beslutanderätt på
fartyget,

4) arbetsmiljö fartygets inre och yttre ar-
betsutrymmen, personalutrymmen och för-
bindelseleder samt de fysikaliska förhållan-
dena och utrustningen i dessa utrymmen,

5) bostadsutrymmen sovhytter, daghytter,
mässrum, sanitetsutrymmen, rekreations- och
fritidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i an-
slutning till dessa utrymmen,

6) sjöarbetskonventionen Internationella
arbetsorganisationens konvention om arbete
till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

7) befäl fartygets befälhavare, maskinchef,
styrman, maskinmästare, chef för ekonomi-
avdelningen och andra i chefsställning.

7 §

Periodisk inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten ska efter
ibruktagandet med högst tre års intervall in-
spektera fartyg som används i internationell
fart samt fartyg i inrikes fart vars bruttodräk-
tighet överskrider 199.

8 §

Inspektioner och utlåtanden för
sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfär-
dande av ett i sjöarbetskonventionen avsett
sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till Trafik-
säkerhetsverket om de frågor som nämns i
bilaga A5-1 till konventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett
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utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord ut-
föra de inspektioner inom dess behörighet
som avses i sjöarbetskonventionen och som
behövs för att bevilja, hålla i kraft eller för-
nya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller
ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt
ansöka om ovannämnda inspektioner i god
tid före inspektionstidpunkten. Arbetar-
skyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifikatet
göra en tillbörlig anteckning om en mellan-
liggande inspektion som utförts i syfte att
hålla certifikatet i kraft.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlå-
tande till Trafiksäkerhetsverket för utfär-
dande av ett interimistiskt certifikat. Utlåtan-
det ska ges utan dröjsmål. En förutsättning
för att utlåtande ska ges är att redaren har
visat för arbetarskyddsmyndigheten att kra-

ven i sjöarbetskonventionen iakttas och att
arbetarskyddsmyndigheten har inspekterat
fartyget. Det behöver inte göras någon in-
spektion ombord om det bedöms som onö-
digt.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och
om förutsättningarna för beviljande av sådana
finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs tek-
niska säkerhet och säker drift av fartyg
(1686/2009).

Närmare bestämmelser om inledande av
inspektioner, när och hur de ska utföras och
om anteckning om inspektioner i sjöarbets-
certifikatet får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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