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1356/2018

Lag
om ändring av 4 § i sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 4 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag

993/2018, som följer:

4 §

Övriga myndigheter och aktörer som deltar i sjöräddning

Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, den lokala räddningsmyndigheten som
avses i räddningslagen (379/2011), Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsver-
ket, polisen, Försvarsmakten, social- och hälsovårdsmyndigheterna, Tullen och mil-
jömyndigheterna (övriga sjöräddningsmyndigheter) är utöver Gränsbevakningsväsendet
skyldiga att utan ersättning delta i uppgifter inom sjöräddningstjänsten, om det är motive-
rat med tanke på de uppgifter som ingår i deras verksamhetsområden eller om det är nöd-
vändigt med beaktande av hur allvarlig den farliga situationen är eller dess särskilda ka-
raktär, och utförandet av uppgiften inte avsevärt äventyrar myndighetens utförande av nå-
gon annan viktig lagstadgad uppgift.

De övriga sjöräddningsmyndigheternas uppgifter inom sjöräddningstjänsten är följan-
de:

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) Transport- och kommunikationsverket ansvarar för fartygssäkerheten och utveck-
landet av den och ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gränsbevak-
ningsväsendets förfogande,

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

4) Trafikledsverket ansvarar för trafikledsnätet och utvecklandet av det samt för ord-
nandet 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 fartygstrafikservice Gränsbevakningsväsen-
dets beslut om fartygstrafiken samt deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten ge-
nom 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 ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till Gräns-
bevakningsväsendets förfogande.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
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