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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

224/2013

om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i
lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010):

1 §

Synförmåga

Personer som hör till däcks- och maskin-

personalen ska ha en synförmåga som minst
motsvarar vad som anges i följande tabell:

Synskärpa på långt håll Synskärpa på nära håll

1. Med eller
utan glasögon

2. Utan
glasögon

Samsyn, med eller utan glasögon

Ena
ögat

Andra
ögat

Ena
ögat

Andra
ögat

Däckspersonal 0,5 0,5 0,1 0,1 Synförmåga som krävs för navige-
ringsuppgifter (till exempel för att
läsa sjökort och använda övervak-
ningsanordningar, utrustning och na-
vigationshjälpmedel på kommando-
bryggan)

Maskinpersonal 0,4 0,4 0,1 0,1 Förmåga att avläsa mätare på nära
håll, använda verktyg och identifiera
nödvändiga maskindelar

Synskärpan undersöks med Snellens syn-
tavlor. Om en person uppnår minimivärdena i
kolumn 1 i tabellen ovan endast med glasö-
gon, ska han eller hon uppnå minimivärdena i
kolumn 2 utan glasögon. Personen ska i så-
dana fall använda glasögon i arbetet och
dessutom ha reservglasögon ombord på farty-
get.

Personer som hör till däcks- och maskin-
personalen ska ha normalt färgseende och
normalt synfält, undersökt med fingerperime-

tri. Personer som hör till däcks- och maskin-
personalen ska ha sådant mörkerseende som
krävs för att man utan svårigheter ska kunna
arbeta i mörker. Om misstanke om dubbelse-
ende (diplopi) framkommer under undersök-
ningen ska personen undersökas av en ögon-
läkare.

Personer som hör till annan fartygsperso-
nal än däcks- och maskinpersonalen ska utan
glaskorrektion ha en synskärpa på minst 0,1
vid samsyn, och personens allmänna synför-



måga ska vara tillräcklig för att han eller hon
ska kunna klara av sina uppgifter i normala

och exceptionella situationer ombord på far-
tyget på ett säkert och effektivt sätt.

2 §

Hörsel

I samband med första under sök-
ning med tonaudiometer på frek-
venserna 500–1 000–2 000–3 000
Hz, tröskelvärde eller hörtröskel

för tal

I samband med förnyad under-
sökning avstånd i meter för kon-
versationsstämma; hörseln ska

dock med sex års intervaller mä-
tas med tonaudiometer på samma
sätt som vid första undersökning

Ena örat Andra örat Ena örat Andra örat

4 m 2 m

Däcks- och maskin-
personal

25 dB 25 dB 30 dB 40 dB

Ena örat Andra örat Vid mätning med eller utan
hörapparat

Ena örat Andra örat

3 m –

Annan personal 30 dB – 35 dB –

3 §

Ögon- och öronsjukdomar samt skador på
ögon eller öron

En person som hör till fartygspersonalen
får inte ha sådan ögon- eller öronsjukdom
eller skada på ögon eller öron, till exempel
dubbelseende eller bristande mörkerseende,
som kan inverka på hans eller hennes duglig-
het för skeppsarbete. Om undersökningen ty-
der på ögonsjukdom ska en specialist i ögon-
sjukdomar utreda sjukdomens art och dess
inverkan på personens förmåga att arbeta till
sjöss innan ett läkarutlåtande om lämplighe-
ten för arbete på ett fartyg ges.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2013.

Genom denna förordning upphävs social-
och hälsovårdsministeriets beslut om den
synförmåga och hörsel som fordras av sjö-
man (70/1985).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 mars 2013

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd Liisa Katajamäki
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