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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt svara kommunikationsministeriet enligt bilaga I121E20. 
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Hänvisning 
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Kommunikationsministeriet 

Katja.Peltola@lvm.fi 

Ärende 

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om 
temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter och om utkastet 
till statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om 
lotsning 

Begäran om utlåtande 
Kommunikationsministeriet har bett Ålands landskapsregering om ett utlåtande om 
rubricerade förslag till lagstiftningsändringar. 

Behörighetsfördelning 
Enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (FFS 1144/1991) för Åland har landskapet 
lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik och spårbunden trafik. 

Enligt 27 § 3, 4 och 13 punkterna självstyrelselagen har riket 
lagstiftningsbehörighet i fråga om certifiering av sjöfolk. 

Propositionens innehåll 
Genom ändringen av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 
(FFS 1687/2009) förlängs möjligheten att temporärt göra avsteg från den behörighet som 
bestäms i bemanningscertifikatet också i fråga om specialbehörighet. 

Genom en temporär ändring av lagen om transportservice (FFS 320/2017) blir det möjligt 
att förlänga giltighetstiden för behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och 
kompetensbevis för fartygspersonal. Lagändringen möjliggör också en förlängning av 
beredskapsskyldigheten för innehavare av taxitrafiktillstånd och innehavare av mindre 
persontrafiktillstånd eller innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik. 
Dessutom förlängs det undantag som gäller tidsfristen för underrättande om ändringar i 
kollektivtrafiken. 
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Genom ändringen av lotsningslagen (FFS 940/2003) förlängs temporärt det undantag 
som gjort det möjligt att förlänga giltighetstiden för persontillstånd för lotsning på villkor 
som avviker från det normala samt att flytta provlotsningen till en senare tidpunkt när nya 
styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev beviljas. 

Genom ändringen i statsrådets förordning om lotsning (FFS 1385/2016) möjliggörs att 
vissa lotsningar och övningsfärder får utföras i fartygssimulator under covid-19-epidemin, 
dock inte efter den 30 september 2021. 

Ändringarna avses gälla från den 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021. 

Ställningstagande  
De frågor som rör behörigheter, behörighetsbrev och certifikat för fartygspersonal samt 
persontillstånd och styrsedlar för lotsar hör till rikets lagstiftningsbehörighet. De 
bestämmelserna kommer alltså att gälla också på Åland. Landskapsregeringen har inga 
synpunkter på bestämmelsernas innehåll. 

De frågor som rör innehavare av taxitrafiktillstånd andra tillstånd för persontrafik samt 
bestämmelser om kollektivtrafiken hör till lagstiftningsområdet vägtrafik, vilket är Ålands 
behörighetsområde. De bestämmelserna blir alltså inte tillämpliga på Åland.  

Minister Christian Wikström 

Avdelningsjurist Katja Meitz 




