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LAGSTIFTNINGEN OM FARTYGSTRAFIKSERVICE 
 
 
Lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och statsrådets förordning om fartygstrafikservice 
(763/2005) träder i kraft den 1 oktober 2005. Genom lagen om fartygstrafikservice upphävs 
14 § om ledning av sjötrafiken i sjötrafiklagen (463/1996) och Sjöfartsstyrelsens beslut av 
den 14 april 1997 om trafikinformationssystem (VTS) (Dnr 1/00/97). 
 
I lagen om fartygstrafikservice föreskrivs om inrättandet av en fartygstrafikservice för över-
vakning och ledning av fartygstrafiken. Kommunikationsministeriet är den i lagen avsedda 
behöriga myndigheten som inrättar fartygstrafikservicen. Fartygstrafikservicen upprätthålls 
av en VTS-myndighet, som är den enhet vid Sjöfartsverket som i verkets arbetsordning 
förordnats att sköta uppgiften. VTS-myndigheten kan upprätthålla fartygstrafikservice också i 
samarbete med andra myndigheter eller hamninnehavare. På hamnområdena kan ledning och 
övervakning av fartygstrafiken även bedrivas av hamninnehavarna.  
 
Med fartygstrafikservice avses i lagen rapporter, navigationsassistans och reglering av 
fartygstrafiken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fartygs skyldighet att delta i 
fartygstrafikservicen. Därtill ingår bestämmelser om fartygsbefälhavarens ansvar och 
skyldighet att anmäla om kritiska lägen och olyckor till sjöss. 
 
I statsrådets förordning om fartygstrafikservice regleras VTS-personalens behörighet och 
VTS-myndighetens anmälningsskyldigheter samt innehållet i anmälningarna om kritiska lägen 
och olyckor till sjöss. 
 
Lagen om fartygstrafikservice och statsrådets förordning om fartygstrafikservice publiceras 
bifogat. 
 
 
 
Direktör   Matti Aaltonen 
 
 
Biträdande direktör  Kari Kosonen 
 
 
Förfrågningar:  Funktionen Sjötrafikledning 
 
 
Detta informationsblad 
ersätter informationsblad: 9/25.4.1997 
 
 
 
Dnr 1927/00/2005 
ISSN 1455-9056 



   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om fartygstrafikservice 

Given i Nådendal den 5 augusti 2005 
————— 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte  

Syftet med denna lag är att öka fartygstra-
fikens säkerhet och förbättra dess effektivitet 
samt att förebygga miljöolägenheter som far-
tygstrafiken medför. 
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) fartygstrafikservice (Vessel Traffic Ser-

vice, VTS) sådan övervakning och ledning av 
fartygstrafiken som har beredskap att sam-
verka med trafiken och reagera på föränder-
liga trafiksituationer, 

2) behörig myndighet kommunikationsmi-
nisteriet, 

3) beslut om inrättande ett beslut genom 
vilket den behöriga myndigheten inrättar far-
tygstrafikservice på ett visst område, 

4) VTS-myndighet den enhet vid Sjöfarts-
verket som upprätthåller fartygstrafikservi-
cen, 

5) VTS-område ett område som genom ett 
beslut om inrättande har fastställts som VTS-

område och på vilket upprätthålls fartygstra-
fikservice; ett VTS-område kan delas in i 
delområden eller sektorer, 

6) VTS-central en central där VTS-
myndigheten upprätthåller fartygstrafikservi-
ce, 

7) VTS-operatör en person som i en VTS-
central utför uppgifter hörande till fartygstra-
fikservicen och som har den behörighet som 
krävs för uppgiften, 

8) VTS-ruttplan en rutt på VTS-området 
som VTS-operatören och fartygets befälha-
vare har kommit överens om, 

9) VTS-lägesbild den lägesbild som VTS-
centralen upprätthåller över fartygen inom 
VTS-området och deras rörelser samt över 
övriga faktorer som inverkar på trafiken, 
samt 

10) trafiksepareringssystem varje sådant 
system bestående av en eller flera rutter eller 
trafiksepareringsåtgärder som syftar till att 
minska olycksriskerna; systemet kan omfatta 
trafikregleringssystem, dubbelriktade farle-
der, rekommenderade leder, förbudsområden, 
kusttrafikzoner, omfartsleder, varningsområ-
den och djupleder.  
 

3 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på fartygstrafikservice 
som upprätthålls på finskt vattenområde samt 
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på den arrenderade delen av Saima kanal och 
på tillfällig ledning av fartygstrafiken i speci-
alsituationer.  

I lagen ingår också bestämmelser om över-
vakning av trafik som omfattas av trafiksepa-
reringssystem och obligatoriska fartygsrap-
porteringssystem utanför finskt vattenområde 
i anknytning till VTS-myndighetens VTS-
område.  

Utan hinder av vad som i denna lag före-
skrivs om upprätthållande av fartygstrafik-
service får även hamninnehavarna bedriva 
övervakning och ledning av fartygstrafiken 
på hamnområdet. 
 

2 kap. 

Fartygstrafikservice 

4 §  

Fartygstrafikservice och språk 

Fartygstrafikservice ges i form av rappor-
ter, navigationsassistans och fartygstrafikre-
glering.  

Fartygstrafikservice tillhandahålls enligt 
behov på finska, svenska eller engelska. 
 
 

5 §  

Rapporter 

Rapporter ges till ett fartyg då det anmäler 
sig, vid bestämda tidpunkter, vid behov eller 
när fartyget ber om dem.  

I rapporterna ges fartygen information om 
1) övriga fartyg på VTS-området, 
2) förändringar i de ärenden som gäller 

VTS-området och trafiken på området och 
som fastställts i det beslut om inrättande som 
avses i 8 §, 

3) väderleks- och isförhållanden samt vat-
tenståndet, 

4) lotsarnas och isbrytarnas verksamhet, 
5) farledernas och säkerhetsanordningarnas 

skick och användbarhet, 
6) kritiska lägen som hotar fartyget, samt 
7) övriga omständigheter som inverkar på 

säkerheten i fartygstrafiken. 
Väderleksrapporterna skall grunda sig på 

en väderleksrapport för sjöfarande från en 
behörig meteorologisk väderlekstjänst. 

 
6 §  

Navigationsassistans 

Navigationsassistans ges ett identifierat far-
tyg på fartygets begäran eller om VTS-
myndigheten anser det vara nödvändigt i si-
tuationer som är svåra för sjöfarten eller vid 
svåra väderleks- och isförhållanden. Naviga-
tionsassistansen är endast riktgivande och 
normativ. 

Av VTS-myndighetens meddelande till far-
tyget skall framgå fartygets namn, tidpunkten 
då navigationsassistansen börjar och slutar 
samt vilket observationsinstrument naviga-
tionsassistansen grundar sig på. Dessutom 
skall VTS-operatören och fartygets befälha-
vare komma överens om på vilket sätt kom-
munikationen upprätthålls samt om VTS-
ruttplanen på VTS-området.  

Navigationsassistans kan ges i form av 
1) uppgifter om fartygets kurs och hastig-

het, 
2) uppgifter om fartygets position i förhål-

lande till girpunkten enligt farledslinjen eller 
VTS-ruttplanen, 

3) uppgifter om positionen för andra fartyg 
i fartygets närhet, om deras identifikations-
uppgifter och avsikter, samt 

4) varningar till ett visst fartyg. 
 
 

7 §  

Fartygstrafikreglering 

Genom permanenta trafikarrangemang kan 
fartygstrafiken ledas för att undvika kritiska 
lägen och trängsel. För fartygstrafikre-
gleringen kan på VTS-området fastställas  

1) mötesförbud och mötesplats, 
2) förbud att passera och passeringsplats, 
3) tillstånd att avgå från hamn eller ankar-

plats och tillstånd att anlöpa ett VTS-område, 
4) tilldelningen av utrymme för trafiken 

med avseende på tid eller avstånd, 
5) en obligatorisk rutt inom VTS-området 

för fartyg som transporterar farlig eller miljö-
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förorenande last och för specialtransporter, 
samt  

6) förbud att kasta ankar och ankarplats. 
 

3 kap. 

 
Inrättande av fartygstrafikservice 

 
8 § 

Beslut om inrättande 

Den behöriga myndigheten inrättar fartygs-
trafikservicen på ett visst område. Innan far-
tygstrafikservicen inrättas skall den behöriga 
myndigheten utreda behovet av den. I detta 
syfte skall utredas 

1) fartygstrafikservicens sådana verkningar 
som främjar säkerheten och effektiviteten 
samt samarbetet mellan myndigheter och öv-
riga tjänster i anslutning till fartygstrafiken 
inom området, samt 

2) trafiksepareringssystem, hastighetsbe-
gränsningar och övriga faktorer som styr el-
ler begränsar trafiken på området.  

I beslutet om inrättande skall fastställas  
1) den VTS-myndighet som upprätthåller 

fartygstrafikservicen, 
2) samarbetsavtalet, om fartygstrafikservi-

cen upprätthålls i samarbete med andra myn-
digheter eller hamninnehavare, enligt vad 
som bestäms i 16 §, 

3) den fartygstrafikservice som skall till-
handahållas och i vilken utsträckning den 
skall tillhandahållas, 

4) VTS-området samt obligatoriska far-
tygsrapporteringspunkter och rutter, 

5) VTS-myndighetens minimiantal anställ-
da och personalens behörighet, 

6) VTS-myndighetens verksamhetsmetoder 
och verksamhetstider, 

7) VTS-centralens läge samt VTS-
centralens och VTS-områdets tekniska       
system, samt 

8) vilka närmare föreskrifter om fartygs-
rapporteringen som fartygstrafikservicen för-
utsätter och vilka radiokanaler som används. 

Den behöriga myndigheten kan fastställa 
olika fartygstrafiktjänster för sektorerna och 
delområdena inom ett VTS-område. 

9 §  

Ändring eller återkallande av beslut om in-
rättande 

Den behöriga myndigheten kan på fram-
ställning av VTS-myndigheten ändra ett be-
slut om inrättande eller återkalla det.  

Den behöriga myndigheten kan dessutom 
ändra beslutet om inrättande eller återkalla 
det, om fartygstrafikservicen inte upprätthålls 
i enlighet med beslutet om inrättande. 

 
10 §  

Information om beslut om inrättande samt 
om ändring eller återkallande av beslutet 

VTS-myndigheten skall i nationella och in-
ternationella VTS-publikationer informera 
om beslut om att inrätta fartygstrafikservice 
samt om ändring eller återkallande av beslu-
tet. 
 

4 kap. 

Personalens behörighet 

11 §  

Behörighet för VTS-operatörer och arbets-
platsutbildning  

VTS-operatörer skall ha sådan behörighet 
att de kan sköta fartygstrafikservicen på ett 
säkert och effektivt sätt. 

Den som har ett giltigt, av Sjöfartsverket 
beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer 
och som har genomgått arbetsplatsutbildning 
för VTS-operatörer får vara VTS-operatör. 
VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget 
en anteckning om genomgången arbetsplats-
utbildning.  

Sjöfartsverket fastställer en utbildningsplan 
för arbetsplatsutbildningen som skall inne-
hålla en beskrivning av den utbildningshelhet 
som ges samt definitioner på de kunskaper 
och färdigheter ämnesområdesvis som förut-
sätts hos en person som genomgått en utbild-
ningsperiod med godkänt resultat. 

Angående arbetsplatsutbildning och ar-
betsplatsutbildningsplan för VTS-operatörer 
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bestäms närmare genom förordning av stats-
rådet. 
 

12 §  

Behörighetsintyg för VTS-operatörer 

För att behörighetsintyg för VTS-
operatörer skall kunna beviljas förutsätts att 
sökanden har genomgått grundutbildningen 
för VTS-operatörer med godkänt resultat och 
att han eller hon i nödvändig utsträckning 
behärskar finska, svenska och engelska. Om 
behörighetsintyget ger rätt att tillhandahålla 
service som avses i 6 eller 7 §, förutsätts 
dessutom att sökanden har avlagt vaktstyr-
mansexamen och erhållit vaktstyrmansbrev.  

Sjöfartsverket antecknar i ett behörighets-
intyg den fartygstrafikservice som innehava-
ren av behörighetsintyget är berättigad att 
tillhandahålla. 

I fråga om grundutbildning och erforderliga 
språkkunskaper för VTS-operatörer bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet. 
 

13 §  

Behörighet för VTS-chefer  

VTS-chefer skall ha sådan behörighet att 
de kan leda fartygstrafikservicen på ett säkert 
och effektivt sätt.  

Den som har ett giltigt, av Sjöfartsverket 
beviljat behörighetsintyg för VTS-operatörer, 
har genomgått grundutbildningen för VTS-
chefer och i nödvändig utsträckning behärs-
kar finska, svenska och engelska får vara 
VTS-chef. Sjöfartsverket gör i behörighetsin-
tyget en anteckning om grundutbildning som 
genomgåtts med godkänt resultat.  

Angående grundutbildning och erforderliga 
språkkunskaper för VTS-chefer bestäms 
närmare genom förordning av statsrådet.  
 

14 §  

Giltighet för och förnyande av behörighetsin-
tyg för VTS-operatörer 

Behörighetsintyg för VTS-operatörer bevil-
jas för viss tid, högst fem år, och kan förnyas 
på ansökan.  

För att behörighetsintyg skall kunna förny-
as förutsätts att sökanden visar att han eller 
hon har bibehållit sin yrkesskicklighet och 
genomgått kompletterande yrkesutbildning 
för VTS-operatörer med godkänt resultat.  

VTS-myndigheten skall varje år göra en 
utvärdering av behörigheten och kunnandet 
och anteckna detta i behörighetsintyget. Om 
en person oavbrutet är borta mer än 12 må-
nader från sitt arbete, för vilket han eller hon 
har erhållit en anteckning om godkännande, 
skall personen i fråga innan han eller hon 
börjar arbeta på nytt genomgå en arbetsplats-
utbildningsperiod med godkänt resultat.  

I fråga om utvärdering av behörigheten och 
kunnandet i anknytning till förnyandet av be-
hörighetsintyget, arbetsplatsutbildning samt 
kompletterande yrkesutbildning föreskrivs 
närmare genom förordning av statsrådet. 
 

15 §  

Återkallande av behörighetsintyg för VTS-
operatör 

Sjöfartsverket skall återkalla behörighetsin-
tyget för en VTS-operatör, om han eller hon 
inte längre i fråga om kunskaper och färdig-
heter uppfyller kraven för erhållande av be-
hörighetsintyg. 

Sjöfartsverket kan, efter att ha undersökt 
saken, återkalla ett behörighetsintyg, om  

1) den som innehar behörighetsintyget upp-
repade gånger bryter mot denna lag eller be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den, eller 

2) innehavaren av behörighetsintyget har 
varit berusad vid skötseln av sina uppgifter. 

Innan beslut om återkallande av behörig-
hetsintyg fattas skall den person som saken 
gäller höras.  

I de fall som avses i 1 och 2 mom. kan Sjö-
fartsverket ålägga innehavaren av behörig-
hetsintyget att genast tillställa myndigheten 
sitt behörighetsintyg.  

Om behörighetsintyget inte återkallas per-
manent, skall i beslutet anges den tid under 
vilken behörighetsintyg inte ges. Tiden räk-
nas från det att personen i fråga har delgivits 
beslutet eller senast från det att behörighets-
intyget upphör att gälla. 
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5 kap. 

VTS-myndighetens behörighet och skyldig-
heter 

16 §  

Upprätthållande av fartygstrafikservice 

VTS-myndigheten skall upprätthålla far-
tygstrafikservicen inom sitt VTS-område i 
enlighet med bestämmelserna i denna lag och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
samt i enlighet med det beslut om inrättande 
som avses i 8 § och dessutom övervaka och 
leda fartygstrafiken utifrån den lägesbild som 
upprätthålls vid VTS-centralen. VTS-
myndigheten skall försäkra sig om att servi-
cenivån på dess VTS-område är tillräcklig i 
förhållande till trafiken. 

VTS-myndigheten kan med stöd av ett 
samarbetsavtal upprätthålla fartygstrafikser-
vicen i samarbete med andra myndigheter el-
ler hamninnehavare. VTS-myndigheten an-
svarar även i detta fall för upprätthållandet av 
fartygstrafikservicen. 

På VTS-operatören tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar. 

VTS-myndigheten skall registrera lägesbil-
den av VTS-området och den därtill hörande 
VHF-radiotrafiken. Dessa upptagningar skall 
förvaras i 30 dygn. I fråga om upptagningar-
nas offentlighet gäller lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 

 
17 §  

Tillfällig ledning av fartygstrafiken i special-
situationer  

VTS-myndigheten kan vid behov till följd 
av avvikande väderleks- och isförhållanden 
eller vattenstånd eller på grund av en special-
transport eller sjöräddningsaktion på VTS-
området eller någon annan omständighet som 
begränsar eller äventyrar trafiken temporärt 
beordra 

1) att ett vattenområde, en farled eller en 
del av en farled skall stängas, 

2) att fartyg skall dirigeras till en ankarplats 
eller återvända till kaj, samt 

3) hastighetsbegränsningar inom ett vatten-
område eller en farled. 

Information om åtgärderna skall omedel-
bart ges fartyg som befinner sig inom VTS-
området eller är på väg dit samt den hamnin-
nehavare som saken gäller. 
 

18 §  

VTS-myndighetens anmälnings- och rappor-
teringsskyldigheter 

VTS-myndigheten skall till vederbörande 
sjöfarts-, sjöräddnings-, miljö-, territorial-
övervaknings-, polis- eller tullmyndighet 
samt vederbörande hamninnehavare rappor-
tera om alla sådana väsentliga omständighe-
ter som har samband med ett visst fartygs el-
ler de på fartyget ombordvarandes säkerhet, 
sjöräddningen, miljöskyddet eller territorial-
övervakningen eller tullkontrollen och som 
myndigheten har observerat eller som har 
anmälts till myndigheten. 

VTS-myndigheten skall tillställa de behö-
riga VTS-myndigheterna i de medlemsstater 
i Europeiska unionen som ligger intill farty-
gets planerade rutt väsentliga uppgifter om 
sådana fartyg som anses medföra fara för sjö-
farten eller utgöra hot mot sjöfartens eller 
människors säkerhet eller miljön.  

Närmare bestämmelser om VTS-
myndighetens anmälnings- och rapporte-
ringsskyldigheter utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

19 §  

VTS-myndighetens drifthandbok 

VTS-myndigheten skall föra en drifthand-
bok i vilken anges de uppgifter och åtgärder 
som anknyter till upprätthållandet av VTS-
centralens verksamhet och tekniska system 
samt beredskapen för upprätthållandet av far-
tygstrafikservicen i undantagssituationer. 

 
20 §  

Övervakning på internationella havsområden 

VTS-myndigheten skall övervaka att tra-
fiksepareringssystemen och de obligatoriska 
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fartygsrapporteringssystemen på internatio-
nella havsområden i anknytning till myndig-
hetens VTSområde iakttas. 
 

6 kap. 

Skyldigheter som gäller fartyg och befälha-
vare  

21 §  

Deltagande i fartygstrafikservice 

Fartyg vars största längd är minst 24 meter 
är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen 
genom att anmäla sig till VTS-myndigheten 
på det sätt som anges i det beslut om inrät-
tande som avses i 8 §, genom att lyssna på de 
VHF-radiokanaler som används inom VTS-
området samt genom att iaktta de bestämmel-
ser som gäller trafiken på VTS-området och 
de föreskrifter som fastställts i beslutet om 
inrättande. 

Försvarsmaktens och gränsbevakningsvä-
sendets fartyg kan anmäla sig till VTS-
myndigheten på det sätt som särskilt över-
enskoms med denna. 

VTS-myndigheten kan i enskilda fall till 
följd av väderleks- eller isförhållandena eller 
av andra sjösäkerhetsskäl bestämma att även 
andra fartyg skall delta i fartygstrafikservi-
cen. 

VTS-myndigheten kan i enskilda fall, om 
anmälan är uppenbart onödig eller oskäligt 
svår att göra, befria fartyget från anmälnings-
skyldigheten förutsatt att fartygssäkerheten 
inte äventyras och att fartyget använder ett 
fungerande automatiskt identifieringssystem 
för fartyg (AIS). 
 

22 §  

Fartygsbefälhavarens ansvar och anmäl-
ningsskyldighet 

Befälhavaren ansvarar för manövreringen 
av fartyget då det deltar i fartygstrafikservi-
cen.  

Kan befälhavaren av något tvingande skäl 
som anknyter till fartygets säkerhet inte delta 
i fartygstrafikservicen på det sätt som anges i 
21 § eller kan befälhavaren inte iaktta de fö-

reskrifter som utfärdats med stöd av 17 § i 
syfte att tillfälligt leda fartygstrafiken, skall 
befälhavaren omedelbart underrätta VTS-
myndigheten om detta samt på begäran av 
VTS-myndigheten lämna in en separat skrift-
lig utredning i ärendet.  

Fartygets befälhavare skall underrätta reda-
ren om alla sådana väsentliga åtgärder enligt 
17 § som gäller fartyget. 
 

23 §  

Anmälan om kritiska lägen och olyckor till 
sjöss 

Befälhavaren skall underrätta VTS-
myndigheten om följande händelser på VTS-
området eller i dess närhet: 

1) varje kritiskt läge eller olycka som på-
verkar fartygets säkerhet, såsom kollision, 
grundstötning, skada, driftsstörning eller ma-
skinfel, läckage eller förskjutning av lasten 
samt alla typer av skrovskador eller svaghe-
ter i strukturen, 

2) varje kritiskt läge eller olycka som även-
tyrar sjösäkerheten, såsom störningar som 
kan påverka fartygets manöverförmåga eller 
sjövärdighet samt varje fel som påverkar 
framdrivningsmaskinerier, styrinrättningen, 
generatorer eller navigations- eller kommu-
nikationsutrustning, 

3) varje situation som kan leda till förore-
ning av farvatten eller stränder, såsom ut-
släpp eller risk för utsläpp av förorenande 
ämnen i vattnet, samt 

4) alla till sjöss kringdrivande förorenings-
bälten, containrar eller förpackningar.  

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om innehållet i de anmälningar som 
avses i 1 mom. 

 
7 kap. 

 

Särskilda bestämmelser 

24 §  

Handräckning 

VTS-myndigheten har rätt att få handräck-
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ning av försvarsmakten, gränsbevakningsvä-
sendet, miljö-, tull- och polismyndigheterna, 
räddningsväsendet och befälhavarna på stats-
fartyg. 
 
 
 

25 §  

Godkännande av utbildningsprogram 

Sjöfartsverket godkänner utbildningspro-
grammen för uppgifter inom fartygstrafikser-
vicen. Ett utbildningsprogram skall omfatta 
åtminstone fartygstrafikservicens grunder, 
kommunikation, de bestämmelser och före-
skrifter som skall tillämpas i uppgifterna 
samt hantering av undantagssituationer. 

 
 
 

26 §  

VTS-behörighetsregister 

Sjöfartsverket för ett personregister (VTS-
behörighetsregister) som utnyttjas i övervak-
ningen av behörigheten hos VTS-operatörer 
och VTS-chefer samt i den uppföljning av 
serviceuppgifterna som hänför sig till över-
vakningen. 

I VTS-behörighetsregistret får som bas-
uppgifter införas följande uppgifter om inne-
havare av behörighetsintyg för VTS-
operatörer och VTS-chefer: 

1) namn och födelsedatum, samt 
2) som övriga uppgifter adressuppgifter 

och andra kontaktuppgifter. 
I VTS-behörighetsregistret får förutom 

basuppgifterna även införas för registrets an-
vändningsändamål nödvändiga uppgifter om 

1) beviljade behörighetsintyg, 
2) fartygstrafikservice som innehavaren av 

ett behörighetsintyg är berättigad att tillhan-
dahålla, 

3) genomgången arbetsplatsutbildning, 
4) anteckningar om godkännande, 
5) tjänstgöring vid VTS-centraler, 
6) genomgången kompletterande yrkesut-

bildning för VTS-operatörer, samt 
7) återkallande av behörighetsintyg. 
Personuppgifterna avförs ur registret tio år 

efter utgången av det år då personens behö-
righetsintyg upphörde att gälla. 

Till den som antecknats i VTS-
behörighetsregistret får sådana uppgifter ur 
registret utlämnas som gäller personen i frå-
ga. I övrigt får uppgifter utlämnas endast till 
den behöriga myndigheten, VTS-
myndigheten och den som med stöd av ett 
samarbetsavtal som avses i 8 § 2 mom. 2 
punkten och 16 § 2 mom. upprätthåller far-
tygstrafikservice i samarbete med VTS-
myndigheten. 

På behandlingen av de personuppgifter 
som införts i VTS-behörighetsregistret till-
lämpas i övrigt bestämmelserna i personupp-
giftslagen (523/1999). 
 
 

27 § 

Förteckning över läroanstalter  

Sjöfartsverket för en förteckning över de 
läroanstalter som ger grundutbildning för 
VTS-operatörer och VTS-chefer. 
 
 

28 § 

Tillsyn 

Den högsta tillsynen över verkställigheten 
och efterlevnaden av denna lag ankommer på 
kommunikationsministeriet. 

Sjöfartsverket övervakar iakttagandet av 
denna lag och de bestämmelser och föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den. 

Om ett fartyg inte iakttar bestämmelserna i 
denna lag eller bestämmelserna i internatio-
nella avtal eller beslut av Internationella sjö-
fartsorganisationen (IMO), skall Sjöfartsver-
ket anmäla detta till fartygets flaggstat, om 
brottet mot bestämmelserna är klart och all-
varligt. 
 
 

29 §  

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot de order som VTS-myndigheten 
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gett med stöd av 17 § 1 mom., mot bestäm-
melserna i 21 § eller mot de föreskrifter som 
fastställts i det beslut om inrättande som av-
ses i 8 § eller försummar anmälningsskyldig-
heten enligt 22 eller 23 § skall, om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för fartygstrafikservice-
förseelse dömas till böter. 
 
 
 

30 § 

Domstol 

I ärenden som skall behandlas enligt 17 
och 21—23 § i denna lag bestäms den behö-
riga domstolen enligt 21 kap. i sjölagen 
(674/1994). 
 
 

31 §  

Ändringssökande 

I förvaltningsbeslut som den behöriga 
myndigheten, VTS-myndigheten eller Sjö-
fartsverket har fattat med stöd av denna lag 
söks ändring genom besvär på det sätt som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Beslutet skall iakttas trots att 
ändring har sökts, om inte besvärsmyndighe-
ten bestämmer något annat. 

 

8 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

32 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 
2005. 

Genom denna lag upphävs 14 § i sjötrafik-
lagen av den 20 juni 1996 (463/1996) samt 
sjöfartsstyrelsens beslut av den 14 april 1997 
om trafikinformationssystem (VTS).  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

33 §  

Övergångsbestämmelser 

Då denna lag träder i kraft skall i fråga om 
den fartygstrafikservice som är i bruk ansö-
kas om ett sådant beslut om inrättande som 
avses i 8 § inom sex månader från lagens 
ikraftträdande. 

En VTS-operatör och en VTS-chef skall ha 
den behörighet som avses i 11 eller 13 § den 
1 juli 2007. Av en VTS-operatör eller en 
VTS-chef som innehar en tjänst eller befatt-
ning då denna lag träder i kraft krävs inte 
vaktstyrmansexamen och mottaget vaktstyr-
mansbrev. 

Nådendal den 5 augusti 2005 

 
 
 

Republiken President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Minister Kari Rajamäki 



   
  
 

 

 

 

 

Statsrådets förordning 

om fartygstrafikservice 

Given i Helsingfors den 22 september  2005 
————— 

 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, fö-

reskrivs med stöd av lagen av den 5 augusti 2005 om fartygstrafikservice (623/2005):  
 

 
1 §  

Arbetsplatsutbildningsplan 

VTS-myndigheten skall ha en av Sjöfarts-
verket fastställd arbetsplatsutbildningsplan 
för varje enskild VTS-central.  

Av arbetsplatsutbildningsplanen skall 
framgå den metod med vilken man bedömer 
om en utbildningsperiod genomgåtts med 
godkänt resultat och om en arbetstagare har 
förmåga att självständigt börja arbeta som 
VTS-operatör. 

Arbetsplatsutbildningsplanen skall innehål-
la anvisningar om tillvägagångssättet när en   
föråldrad anteckning om godkännande förny-
as. 
 

2 §  

Grundutbildning för VTS-operatörer 

Grundutbildningen för VTS-operatörer 
skall anordnas enligt ett utbildningsprogram 
som Sjöfartsverket godkänt. Utbildningspro-
grammet skall grunda sig på en rekommen-
dation som utarbetats av Internationella före-
ningen för navigeringsanordningar och fyrar 
(IALA) och godkänts av Internationella sjö-
fartsorganisationen (IMO). 

Grundutbildningen skall bestå av fartygs-
trafikserviceteori och simulatorträning.  

Den som deltar i grundutbildningen kan på 
grundval av tidigare utbildning beviljas full-
ständig eller partiell befrielse från någon del 
av utbildningsprogrammet. Sjöfartsverket 
fastställer i samband med att verket godkän-
ner utbildningsprogrammet de delar från vil-
ka befrielse kan beviljas. För att kunna bli 
befriad skall den som utbildas innan grund-
utbildningen börjar förete ett godtagbart in-
tyg över ersättande utbildning.  

Grundutbildningen skall genomgås innan 
den i 4 § avsedda arbetsplatsutbildningen slu-
tar.   
 

3 §  

Grundutbildning för VTS-chefer 

Grundutbildningen för VTS-chefer skall 
anordnas enligt ett utbildningsprogram som 
Sjöfartsverket godkänt. Utbildningspro-
grammet skall grunda sig på en rekommen-
dation som utarbetats av Internationella före-
ningen för navigeringsanordningar och fyrar 
(IALA) och godkänts av Internationella sjö-
fartsorganisationen (IMO). 

Grundutbildningen skall bestå av fördjupad 
teoretisk utbildning i fartygstrafikservice. 

Den som deltar i grundutbildningen kan på 
grundval av tidigare utbildning beviljas full-
ständig eller partiell befrielse från någon del 
av utbildningsprogrammet. Sjöfartsverket 

harjulal
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fastställer i samband med att verket godkän-
ner utbildningsprogrammet de delar från vil-
ka befrielse kan beviljas. För att kunna bli 
befriad skall den som utbildas innan grund-
utbildningen börjar förete ett godtagbart in-
tyg över ersättande utbildning. 

En person som deltar i grundutbildning för 
VTS-chefer skall ha sådan grundutbildning 
för VTS-operatör som genomförts med god-
känt resultat.  
 

4 §  

Arbetsplatsutbildning för VTS-operatörer  

VTS-myndigheten ansvarar för anordnan-
det av arbetsplatsutbildning för VTS-
operatörer vid en VTS-central.  

Arbetsplatsutbildningen genomförs som 
praktisk arbetspraktik under ledning av en 
arbetsplatsutbildare. Arbetsplatsutbildaren 
skall övervaka och bedöma på vilket sätt den 
som utbildas agerar under utbildningen ge-
nom att följa radiotrafiken samt fartygstrafi-
kens lägesbild och vid behov ingripa i age-
randet. På arbetsplatsutbildarens ansvar får 
vara endast en person i utbildning då det 
gäller praktik i operativ vakttjänstgöring. 
Bok skall föras över arbetsplatsutbildningen 
och av den skall framgå på vilket sätt utbild-
ningen framskrider, utbildningens omfattning 
och tidpunkterna för utbildningen.  

Under arbetsplatsutbildningen skall den 
som utbildas få utbildning i  

1) VTS-området, dess farleder och fartygs-
trafik, 

2) VTS-centralens tekniska system och an-
ordningar, 

3) VTS-centralens verksamhetsmetoder, 
anvisningar och föreskrifter, samt 

4) VTS-centralens anvisningar för nöd- och 
undantagssituationer. 

Av den anteckning om godkännande som 
VTS-myndigheten gör i behörighetsintyget 
framgår den fartygstrafikservice som VTS-
operatören är berättigad att tillhandahålla och 
det VTS-område eller den VTS-sektor där 
han eller hon är berättigad att arbeta. An-
teckningen om godkännande är i kraft ett år 
och dess giltighetstid kan förlängas, om in-
nehavaren av behörighetsintyget vid den be-
dömning av behörighet och kompetens som 
avses i 8 § har visat sin behörighet i fråga om 

tillhandhållandet av sådan fartygstrafikservi-
ce som anteckningen berättigar till.  

Arbetsplatsutbildningen pågår högst sex 
månader. 

5 §  

Språkkunskaper som krävs av  VTS-operatör 

För att behörighetsintyg för VTS-operatör 
skall kunna beviljas förutsätts goda muntliga 
och skriftliga kunskaper i finska eller svens-
ka samt tillfredsställande muntliga kunskaper 
i det andra språket. Dessutom förutsätts i 
engelska färdighetsnivå fyra i den allmänna 
språkexamen som avses i lagen om allmänna 
språkexamina (964/2004).  

Kravet i 1 mom. på kunskaper i det andra 
språket tillämpas likväl inte på dem som har 
avlagt vaktstyrmansexamen enligt förord-
ningen om fartygsbemanning, besättningens 
behörighet och vakthållning (1256/1997). 
 

6 §  

Behörighetskrav gällande VTS-chefers 
språkkunskaper 

I fråga om de språkkunskaper som krävs av   
VTS-chefer gäller vad som bästäms i 5 §. 
 
 

 7 §  

Förnyande av behörighetsintyg  

Förnyande av behörighetsintyg för VTS-
operatörer sökes hos Sjöfartsverket. Sökan-
den skall visa att han eller hon har upprätt-
hållit sin yrkeskunskap och fullgjort kom-
pletterande yrkesutbildning enligt 9 §.  

Sökanden anses ha upprätthållit sin yrkes-
kunskap om han eller hon har 

1) en gällande anteckning om godkännande 
för tillhandahållande av fartygstrafikservice 
på åtminstone ett VTS-område eller en VTS-
sektor, eller  

2) sammanlagt minst ett års (1600 timmar) 
arbetserfarenhet av operativ fartygstrafikser-
vice under de senaste fem åren, eller 

3) minst sex månaders (800 timmar) ar-
betserfarenhet av operativ fartygstrafikservi-
ce och minst sex månaders (800 timmar) ar-
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betserfarenhet av en VTS-chefs administrati-
va uppgifter under de senaste fem åren. 

Sådan arbetsplatsutbildning som ges av en 
arbetsplatsutbildare kan räknas som operativ 
arbetstid. I fråga om en person som får ar-
betsplatsutbildning kan utbildningstiden räk-
nas som operativ arbetstid.  

Om sökanden inte kan visa att han eller 
hon har upprätthållit sin yrkeskunskap i en-
lighet med 2 mom. skall sökanden före delta-
gandet i den kompletterande yrkesutbildning 
som anses i 9 § avlägga ett prov genom vil-
ket han eller hon visar sig ha tillräckliga 
grundläggande kunskaper i fartygstrafikser-
vice. Provets utformning och innehåll samt 
mottagaren av provet godkänns av Sjöfarts-
verket. 
 

 8 §  

Förnyande av anteckning om godkännande 

VTS-myndigheten skall varje år bedöma 
hurdan behörighet och kompetens en inneha-
vare av ett behörighetsintyg har. Om bedöm-
ningen utförs under de tre månader som fö-
regår den sista giltighetsdagen för anteck-
ningen om godkännande, anses giltighetsti-
den för den nya anteckningen om godkän-
nande börja den dag då giltighetstiden för 
den föregående anteckningen om godkän-
nande går ut. Om bedömningen av arbetspre-
stationen utförs tidigare än tre månader innan 
giltighetstiden för anteckningen om godkän-
nande går ut, anses giltighetstiden för den 
nya anteckningen om godkännande börja den 
dag bedömningen görs. 

Arbetsprestationen kan bedömas som ett 
praktiskt arbetsprov vid en VTS-central eller 
i en simulator. Bedömningen skall bestå av 
åtminstone följande delar: 

1) ledning av fartygstrafiken i enlighet med 
den typ av service som tillhandahålls samt 
utfärdade föreskrifter och anvisningar, 

2) kommunikation, samt 
3) hur tekniska anordningarna och syste-

men behärskas.  
Om den bedömdes arbetsprestation inte 

uppfyller kraven, skall han eller hon genom-
gå den i delen i fråga ingående arbetsplatsut-
bildningsperioden för att uppnå tillräcklig 
behörighet och kompetens.  
 

 9 §  

Kompletterande yrkesutbildning 

Den kompletterande yrkesutbildningen för 
VTS-operatörer skall anordnas enligt ett ut-
bildningsprogram som Sjöfartsverket god-
känt. 

Den kompletterande utbildningen skall be-
stå av teoretisk kompletterande utbildning i 
fartygstrafikservice och av simulatorträning. 

Den kompletterande yrkesutbildningen 
skall genomgås under de 12 månader som fö-
regår den sista giltighetsdagen för behörig-
hetsintyget. Om det är fråga om förnyande av 
ett föråldrat behörighetsintyg, skall den kom-
pletterande utbildningen genomgås innan ett 
nytt behörighetsintyg beviljas. 
 

 10 §  

VTS-myndighetens anmälnings- och rappor-
teringsskyldigheter 

VTS-myndigheten skall tillställa VTS-
myndigheterna i de övriga medlemsstater i 
Europeiska gemenskapen som ligger intill 
fartygets planerade rutt de relevanta uppgif-
ter som den förfogar över om ett fartyg om 

1) fartyget har varit delaktigt i sådana till-
bud eller olyckor till sjöss som avses i 23 § i 
lagen om fartygstrafikservice (623/2005), 

2) fartyget har åsidosatt en anmälnings- 
och rapporteringsskyldighet enligt lagen om 
fartygstrafikservice, 

3) fartyget har brutit mot tillämpliga regler 
i de trafiksepareringssystem och farttygstra-
fiktjänster som någon av medlemsstaterna i 
Europeiska gemenskapen ansvarar för, 

4) det beträffande fartyget finns bevis för 
att eller grundad anledning att anta att det i 
farvatten under någon av Europeiska gemen-
skapens medlemsstaters jurisdiktion avsiktli-
gen har släppt ut olja i havet eller på annat 
sätt överträtt bestämmelserna i protokollet av 
år 1978 till 1973 års internationella konven-
tion till förhindrande av förorening från far-
tyg (FördrS 51/1983), eller 

5) fartyget har vägrats tillträde till hamnar i 
Europeiska gemenskapens medlemsstater el-
ler  om någon medlemstat rapporterat eller 
anmält fartyget i enlighet med punkt 1 i bila-
ga 1 till direktiv 95/21/EG om hamnstatskon-
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troll, sådant det lyder ändrat och verkställt i 
Finland. 

VTS-myndigheten skall försäkra sig om att 
de uppgifter som har tillställts den enligt 1 
mom. vidarebefordras till de myndigheter 
och hamninnehavare som avses i 18 § 1 
mom. i lagen om fartygstrafikservice.  
 

11 §  

Innehållet i en anmälan om tillbud och 
olyckor till sjöss 

En anmälan enligt 23 § i lagen om fartygs-
trafikservice skall innehålla 

1) uppgifter om fartygs identitet, 
2) fartygets position, 
3) fartygets avgångshamn, 

4) fartygets destination, 
5) den adress där uppgifter om farligt eller 

förorenande gods som finns ombord kan er-
hållas, 

6) antalet personer ombord, 
7) detaljer om tillbudet, samt 
8) relevanta uppgifter som avses i IMO:s 

resolution A.851(20). 
 

 12 §  

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2005. 

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft. 

 

 

Helsingfors den 22 september 2005 

 
 

Kommunikationsminister Leena Luhtanen 

 
 

Regeringsråd Aila Salminen 
 




