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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens 

behörighet

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörig-

het (166/2013) 1 § 7 punkten och 77 § 1 mom. 9 punkten, och
fogas till 1 § nya 8 och 9 punkter, till förordningen nya 15 a §, 72 a § och 72 b §, till

77 § 1 mom. en ny 10 punkt samt till förordningen en ny 80 a § som följer:

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) handledd praktik studier ombord på fartyg eller i simulator, som krävs för certifie-
ring och är dokumenterad i en godkänd utbildningsjournal och ingår i utbildningen. Stu-
dierna kan även fullgöras som medlem av besättningen,

8) IGF-koden internationell kod om säkerheten på fartyg som använder gas eller andra
bränslen med låg flampunkt sådan den lyder fastställd i II-1 kap., regel 2.29 i SOLAS-kon-
ventionen,

9) IGF-fartyg fartyg på vilket IGF-koden tillämpas.

15 a §

Specialbehörighet för personal på IGF-fartyg

Personal på IGF-fartyg som har tilldelade säkerhetsuppgifter i anknytning till hantering
av bränsle, bränslets användning eller handlande i bränslerelaterad nödsituation, ska utö-
ver det behörighetsbrev som i övrigt fordras för befattningen, i enlighet med 72 a § ha ett
certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personal på
IGF-fartyg.

Befälhavare, maskinbefäl och annan personal som hör till fartygspersonalen på ett IGF-
fartyg som har direkt ansvar för hantering av bränslen och bränslesystemen samt använd-
ningen av bränslesystemen på IGF-fartyg ska utöver det behörighetsbrev som i övrigt
fordras för befattningen, i enlighet med 72 b § ha ett certifikat över specialbehörighet på
basis av specialutbildning.
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72 a §

Certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personal på 
IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för personal
på IGF-fartyg krävs

1) grundläggande utbildning för personal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/ 3.1
i STCW-koden, eller

2) det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för per-
sonal på gastankfartyg som avses i 71 § eller det certifikat över specialbehörighet i hante-
ring av lastoperationer på gastankfartyg som avses i 72 §.

72 b §

Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för personal på 
IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för personal på
IGF-fartyg krävs

1) det certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för per-
sonal på IGF-fartyg som avses i 72 a §, eller det certifikat över specialbehörighet på basis
av grundläggande utbildning för personal på gastankfartyg som avses i 71 §, eller det cer-
tifikat över specialbehörighet på basis av hantering av lastoperationer på gastankfartyg
som avses i 72 §

2) specialutbildning för personal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/3.2 i STCW-
koden, 

3) sjötjänstgöring eller utbildning enligt följande:
a) en månad sjötjänstgöring i vilken det ingår minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg el-

ler på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde. Två av tre bunkring-
ar får genomföras i simulator som en del av den utbildning som avses i 2 mom., eller

b) godkänd utbildning som ersätter sjötjänstgöring
Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. får även beviljas en sökande

som har det certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för personal på
gastankfartyg som avses i 72 § och som har

1) deltagit i minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller har deltagit tre gånger i led-
ningen av lastoperationer på ett gastankfartyg,

2) fullgjort tre månader sjötjänstgöring under de fem senaste åren
a) på ett IGF-fartyg, 
b) på ett tankfartyg som transporterar bränslen som hör till IGF-kodens tillämpnings-

område, eller
c) på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde.

77 §

Giltigheten hos behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet utfärdas för högst fem
år i sänder:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
9) skepparbrev A och skepparbrev B för fiskefartyg,
10) certifikat över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning och speci-

alutbildning för personal på IGF-fartyg.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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80 a §

Förnyande av certifikat över specialbehörighet för personal på IGF-fartyg

Innehavare av certifikat över specialbehörighet för personal på IGF-fartyg ska vart fem-
te år kunna styrka att han eller hon upprätthållit sin kompetens. Upprätthållen kompetens
kan påvisas med intyg över repetitionsutbildning eller godkänt praktiskt prov.

————
Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2017.

Helsingfors den 28 september 2017

Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringsråd Tiina Ranne
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