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1 Definitioner 

I denna föreskrift avses med: 

1) MODU (mobile offshore drilling unit) flyttbar offshoreborrplattform, 

2) oljeplattform bottenfast offshoreborrplattform, 

3) STCW-F-konventionen 1995 års internationella konvention om normer för ut-

bildning, certifiering och vakthållning för personal på fiskefartyg, 

4) IMO:s modellkurs 1.33 Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) modellkurs 

”IMO Model Course 1.33. Safety of Fishing Operations – Support Level” (ISBN 

978-92-801-4204-4),  

5) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System, elektroniskt sjökorts- 

och informationssystem) ett rattmärkt navigationssystem som utnyttjar offici-

ella ENC-sjökort och er-sätter de tryckta sjökorten, 

6) HSC-koden den internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i IMO:s 

sjösäker-hetskommittés resolution MSC.36(63) av den 20 maj 1994 samt sjösä-

kerhetskommitténs resolution MSC.97(73) av den 5 december 2000, jämte änd-

ringar, 

7) DSC-koden den internationella säkerhetskoden för dynamiskt uppburna fartyg, 

som ingår i IMO:s generalförsamlings resolution A.373(X) av den 14 november 

1977, jämte ändringar. 

I denna föreskrift tillämpas därtill definitionerna i 97 § i lagen om transportservice 

(320/2017) och i 1 § i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygsper-

sonalens behörighet (508/2018, nedan förordningen). 

 

2 Ansökan om behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet 

2.1 Allmänt 

När en person ansöker om behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet 

kontrolleras hans eller hennes sjötjänstgöring eller arbetserfarenhet utifrån de upp-

gifter som har registrerats i trafik- och transportregistret eller en tillförlitlig utred-

ning.  

På ett kombinerat certifikat över specialbehörigheter kan antecknas alla de special-

behörigheter som avses i förordningens 56–64 § och som personen uppfyller villko-

ren för. De certifikat över specialbehörighet som avses i förordningens 65–73 § och 

75–78 § utfärdas dock separat. 

Den utbildning som är en förutsättning för att ett certifikat över specialbehörighet 

ska kunna beviljas och förnyas ska ha fullgjorts under de senaste fem åren före an-

sökan. För specialbehörigheter som gäller tills vidare kan däremot ett certifikat över 

specialbehörigheten beviljas med stöd av ett äldre utbildningsintyg, om det inte har 

skett väsentliga förändringar i utbildningens innehåll efter avlagd utbildning. 
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2.2 Ansökan om det kombinerade certifikatet över specialbehörigheter 

En ny anteckning i det kombinerade certifikatet över specialbehörigheter kan bevil-

jas på basis av följande utbildningar som Transport- och kommunikationsverket el-

ler dess föregångare har godkänt: 

1) en under 5 år gammal fullständig godkänd grundkurs,  

2) en godkänd fullständig grundkurs i enlighet med 1995 års ändringar eller se-

nare ändringar i STCW-konventionen och en under 5 år gammal godkänd re-

petitionskurs, eller 

3) ett certifikat över specialbehörigheter utfärdat av en EES-stat och en under 

5 år gammal godkänd repetitionskurs. 

 

3 Förnyande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörig-

het 

3.1 Förnyande på grund av sjötjänstgöring 

När sjötjänstgöring vid förnyande av ett behörighetsbrev eller ett certifikat över 

specialbehörighet utgör en av grunderna för att beviljas behörighetsbrev eller certi-

fikat över specialbehörighet ska sjötjänstgöringen vara ändamålsenlig med beak-

tande av behörighetsbrevet eller certifikatet i fråga. Vid bedömning av tjänstgöring-

ens ändamålsenlighet tas hänsyn inte bara till sjömansbefattningen utan också till 

bland annat fartygets storlek och maskineffekt, fartygs-typen och fartygets egen-

skaper samt fartområdet. Från fall till fall kan även sjötjänstgöring på fartyg med 

en bruttodräktighet under 500 eller en maskineffekt under 750 kW godkännas. 

3.2 Förnyande på grundval av uppgifter som motsvarar sjötjänstgöring 

Med motsvarande uppgifter som nämns i förordningens 81 § 1 mom. 3 punkt avses 

sådan tjänstgöring som kan godkännas i stället för sjötjänstgöring. En förutsättning 

är att dessa motsvarande uppgifter upprätthåller den yrkeskompetens som avses i 

behörighetsbrevet.  

Då ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas på grundval 

av uppgifter som motsvarar sjötjänstgöring, beaktas vid bedömningen av huruvida 

yrkeskompetensen har upprätthållits den omständighet att det behörighetsbrev el-

ler certifikat som förnyas på detta sätt ger personen i fråga samma rätt att tjänst-

göra i de uppgifter för vilka behörighetsbrevet eller certifikatet krävs som ett behö-

righetsbrev eller certifikat som förnyas på basis av sjö-tjänstgöring. Den motsva-

rande tjänstgöringen ska vara ändamålsenlig med tanke på det behörighetsbrev el-

ler certifikat som förnyas.   

Då ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet förnyas på grund-

val av tjänstgöring på oljeplattform eller MODU, anses personen ha haft hand om 

uppgifter som motsvarar sjötjänstgöring enligt förordningens 81 § 1 mom. 3 punkt 

om tjänstgöringen är ändamålsenlig med beaktande av det behörighetsbrev eller 

certifikat över specialbehörighet som söks. 
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Resor för förflyttning av MODU räknas som sjötjänstgöring, om de har gjorts med 

hjälp av plattformens eget framdrivningssystem. En tillförlitlig utredning över för-

flyttningarna ska lämnas in. 

3.3 Förnyande på grundval av en särskild godkänd repetitionsutbildning 

Enligt förordningens 81 § 1 mom. 4 punkt kan behörighetsbrev för däcks- eller ma-

skinbefäl förnyas på grundval av särskild godkänd repetitionsutbildning. Med repe-

titionsutbildning avses här repetitionsutbildning enligt regel A-I/11 i STCW-koden. 

Syftet med den särskilda godkända repetitionsutbildningen är att uppdatera yrkes-

kompetensen hos den som ansöker om förnyande av sitt behörighetsbrev så att yr-

keskompetensen uppfyller gällande krav, oberoende av när behörighetsbrevet har 

gått ut. 

3.4 Förnyande av kombinerat certifikat över specialbehörighet  

En tidsbegränsad specialbehörighet som har varit antecknad i det kombinerade cer-

tifikatet över specialbehörigheter kan förnyas på basis av en under 5 år gammal 

godkänd repetitionskurs som har ordnats av en godkänd utbildningsanordnare inom 

sjöfarten. För förnyande av vissa specialbehörigheter godkänns utbildning som ge-

nomförts ombord enligt punkterna 8.1–8.4. 

 

4 Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehö-

righet enligt STCW-konventionen som utfärdats av en behörig 

myndighet i en annan stat 

Vid ansökan om ett kompetensbevis som avses i 110 § i lagen om transportservice 

ska till ansökan bifogas ett behörighetsbrev som utfärdats av en behörig myndighet 

i en annan stat, en utredning över sökandens utbildning, arbetserfarenhet och häl-

sotillstånd samt ett passfotografi och vid behov ett intyg över att personen känner 

till sjöfartslagstiftningen i Finland till den del den har betydelse för befattningen. 

 

5 Däcksmans utbildning 

I däcksmans utbildning ska ingå 

1) utbildning i överlevnadstekniker med hjälp av fartygets egna redskap för över-

levnad och livräddning, varvid man lär sig var livräddningsredskapen är place-

rade, hur man tar på sig räddningsväst och räddningsdräkt, hur livbojar an-

vänds, vilka förberedelser som behövs för ibruktagning av livflotte och flytred-

skap, var de pyrotekniska nödsignalerna är placerade och hur de används, var 

förstahjälpsutrustningen finns, hur man räddar nödställda ur vattnet och hur 

man assisterar passagerare och använder kommunikationsutrustningen i nödsi-

tuationer, 

2) brandsläckningsutbildning med hjälp av fartygets egna brandsläckningsredskap, 

varvid man lär sig var brandsläckningsredskapen och brandsläckningsutrust-

ningen är placerad och hur den används, var nödutgångarna är, hur man utlö-

ser brandsläckningssystemet i maskinrummet, hur man använder bränsletan-

kens snabbavstängningsventil, stänger av luftkonditioneringen och stänger 

brandspjällen, 
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3) arbetarskyddsutbildning, som omfattar undervisning i säkra arbetsrutiner om-

bord, an-vändningen av den personliga skyddsutrustningen samt användningen 

av flytplagg särskilt vid arbete på utsidan av relingen, 

4) utbildning i att manövrera ett fartyg, som omfattar undervisning i hur fartyget 

hanteras och styrs enligt befälhavarens anvisningar och i särskilda fall även 

självständigt, hur fartyget navigeras med hjälp av landmärken och kompass, 

hur fartyget manövreras för att lägga till vid kaj samt hur fartygets maskiner 

startas och stoppas, samt 

5) utbildning i land, som består av grundkurs i första hjälpen avsedd för båtförare 

eller mot-svarande utbildning samt en av en brandsläckningsexpert ordnad 

praktisk övning i an-vändningen av handbrandsläckare och brandfilt för släck-

ning av flytande bränsle som brinner. Om en däcksman är fartygsapoteksskö-

tare, ska han eller hon ha genomgått den utbildning som avses i 7 § 2 mom. i 

social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygs-apotek (589/2015). 

Undervisningen i underpunkterna 1–4 ovan ska ges av fartygets befälhavare som 

ska utfärda intyg över utbildningen när han eller hon försäkrat sig om däcksman-

nens kunskaper och färdigheter. Däcksmannen ska ha ett intyg av utbildningsar-

rangören över att han eller hon har genomgått den utbildning som avses i under-

punkt 5.  

Om däcksmannen flyttar till ett annat fartyg, ska de frågor som nämns i under-

punkterna 1–4 gås igenom i tillämpliga delar i samband med introduktionen. Intro-

duktionen ska dokumenteras. 

Däcksmans utbildning enligt denna punkt ersätter däcksmans behörighetsbrev som 

avses i tidigare författningar. 

 

6 Säkerhetsutbildning för dem som arbetar ombord på fiskefartyg 

Säkerhetsutbildning för dem som arbetar ombord på fiskefartyg som avses i 108 § 

2 mom. i lagen om transportservice kan ges av en utbildningsanordnare som har 

rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskerihushållning samt en utbild-

ningsanordnare inom sjöfarten som har rätt att ge utbildning som leder till grun-

dexamen i sjöfart.  

Säkerhetsutbildningen ska planeras och genomföras med beaktande av rekommen-

dationerna i kap. III i STCW-F-konventionen och i resolution 5 i bilaga 2 till kon-

ventionen. I utbildningen kan hänsyn tas till de giltiga behörighetsbrev som delta-

garna har och den utbildning och de kunskaper som de redan har förvärvat. 

Utbildningen kan i tillämpliga delar planeras utgående från IMO:s modellkurs 1.33. 

 

7 Allmän ECDIS-utbildning och ECDIS-utbildning enligt typ 

Däcksbefäl certifierade enligt kap. II och VII i STCW-konventionen ska genomgå en 

allmän ECDIS-utbildning. Utbildningen krävs dock inte av personer som tjänstgör 

på fartyg som saknar ECDIS-utrustning. Om personen inte har genomgått en all-

män ECDIS-utbildning eller lämnat in ett intyg över avklarad ECDIS-utbildning, an-

tecknas denna begränsning i behörighetsbrevet. 
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Enligt regel I/14.1.5 i bilagan till STCW-konventionen och reglerna 6.3 och 6.5 i 

ISM-koden ska redaren se till att befälhavare och däcksbefäl görs förtrogna med 

fartygets utrustning, däribland ECDIS (utbildning enligt typ). Förtrogenhetsutbild-

ningen ska genomföras med beaktande av anvisningarna i cirkulär 

STCW.7/Circ.24/Rev.1. 

 

8 Specialutbildning och specialbehörigheter 

8.1 Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat över specialbehörig-
het på basis av grundläggande säkerhetsutbildning 

En del av den repetitionsutbildning som avses i förordningens 87 § kan genomföras 

ombord. Följande delar kan genomföras ombord:  

Kurs i överlevnadsteknik (regel A-VI/1-1 i STCW-koden): 

1) hur man tar på sig räddningsväst, 

2) bordning av livbåt och livflotte iklädd räddningsväst, 

3) klargörande av livbåt före bordning, 

4) hantering av drivankare, 

5) hantering av livbåts- och livflotteutrustning, 

6) hantering av positioneringsutrustning, inklusive radioutrustning. 

Kurs i brandbekämpning för manskap (regel A-VI/1-2 i STCW-koden) 

1) användning av tryckluftsapparat, 

2) räddningsövningar i rökfyllt utrymme, där en rökmaskin används, med tryck-

luftsapparat på. 

Fartygets befälhavare eller redaren ska ge ett intyg över den utbildning som har 

getts ombord. Utbildningen kan godkännas som en del av den repetitionsutbildning 

som krävs för att förnya ett certifikat över specialbehörighet, om personen i fråga 

utöver utbildningen har fullgjort minst tolv månader sjötjänstgöring under de sen-

aste fem åren. 

De övriga delarna av utbildningen i överlevnadsteknik och brandbekämpning som 

krävs enligt STCW-koden ska genomföras i land under ledning och övervakning av 

en godkänd utbildningsanordnare. 

8.1.1 Prov som ersätter repetitionsutbildning 

Det prov som enligt förordningens 87 § ersätter repetitionsutbildningen ska avläg-

gas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 
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8.2 Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat över specialbehörig-

het för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar 

En del av den repetitionsutbildning som avses i förordningens 88 § kan genomföras 

ombord (regel A-VI/2-1 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord: 

1) Ledning vid sjösättning av livbåt eller livflotte och därefter: 

a) tolkning av märkningen om för vilket antal personer livflotten eller livbåten 

är avsedd, 

b) korrekt ordergivning vid sjösättning, bordning, lösgöring av livflotte eller 

livbåt, omhändertagande av nödställda och lämnande av livbåt eller liv-

flotte, 

c) förberedelser för sjösättning av livflotte eller livbåt, säker sjösättning samt 

snabb frigöring från fartyget, 

d) säker upptagning av livbåt eller livflotte. 

2) Omhändertagande av de överlevande, livbåt eller livflotte efter att fartyget har 

övergivits: 

a) rodd och styrning av livbåt och styrning av livbåt med hjälp av kompass, 

b) hantering av livbåts- och livflotteutrustning, med undantag av de pyrotek-

niska nödsignalerna, 

c) aktivering av positioneringsutrustning. 

3) Hantering av positioneringsutrustning, inklusive kommunikations- och signale-

ringsutrustning: 

a) hantering av bärbar radioutrustning i livflotte och livbåt. 

4) Givande av första hjälpen till de överlevande. 

Fartygets befälhavare eller redaren ska ge ett intyg över den utbildning som har 

getts ombord. Utbildningen kan godkännas som en del av den repetitionsutbildning 

som krävs för att förnya ett certifikat över specialbehörighet, om personen i fråga 

utöver utbildningen har full-gjort minst tolv månader sjötjänstgöring under de sen-

aste fem åren. 

De övriga delarna av utbildningen för att handha räddningsfarkoster och bered-

skapsbåtar som krävs enligt STCW-koden ska genomföras i land under ledning och 

övervakning av en god-känd utbildningsanordnare. 

8.2.1 Prov som ersätter repetitionsutbildning 

Det prov som enligt förordningens 88 § ersätter repetitionsutbildningen ska avläg-

gas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 
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8.3 Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat för att handha 

snabbgående beredskapsbåtar 

ombord (regel A-VI/2-2 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord: 

Ledning vid sjösättning av båten och därefter: 

1) säker sjösättning och upptagning av båten, 

2) hantering av båten i rådande väderlek och sjögång, 

3) kommunikation och hantering av utrustning för signalering mellan båten, farty-

get och helikoptern, 

4) hantering av nödutrustningen, 

5) serpentinkörning, så att hänsyn tas till miljöaspekten. 

Fartygets befälhavare eller redaren ska ge ett intyg över den utbildning som har 

getts ombord. Utbildningen kan godkännas som en del av den repetitionsutbildning 

som krävs för att förnya ett certifikat över specialbehörighet, om personen i fråga 

utöver utbildningen har minst tolv månader sjötjänstgöring under de senaste fem 

åren. 

De övriga delarna av utbildningen för att handha snabbgående beredskapsbåtar 

som krävs enligt STCW-koden ska genomföras i land under ledning och övervak-

ning av en godkänd utbildningsanordnare. 

8.3.1 Prov som ersätter repetitionsutbildning 

Det prov som enligt förordningens 89 § ersätter repetitionsutbildningen ska avläg-

gas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 

8.4 Repetitionsutbildning för förnyande av certifikat över specialbehörig-
het på basis av brandbekämpningsutbildning för befäl 

En del av den repetitionsutbildning som avses i förordningens 90 § kan genomföras 

ombord (regel A-VI/3 i STCW-koden). Följande delar kan genomföras ombord: 

Ledning av brandbekämpningen ombord: 

1) brandbekämpning till sjöss och i hamn med särskild tonvikt på organisation, 

taktik och ordergivning, 

2) kommunikation och samordning vid brandbekämpning, 

3) ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering, 

4) kontroll av bränsle- och elsystem, 

5) risker vid brandbekämpning (torrdestillering, kemiska reaktioner, rökkanaler för 

pannor, antändning), 

6) brandbekämpningsberedskap och risker med förvaring och hantering av olika 

ämnen, 
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7) omhändertagande av skadade personer, 

8) samordning med brandmän från land. 

Fartygets befälhavare eller redaren ska ge ett intyg över den utbildning som har 

getts ombord. Utbildningen kan godkännas som en del av den repetitionsutbildning 

som krävs för att förnya ett certifikat över specialbehörighet, om personen i fråga 

utöver utbildningen har fullgjort minst tolv månader sjötjänstgöring under de sen-

aste fem åren. 

De övriga delarna av brandbekämpningsutbildningen för befäl som krävs enligt 

STCW-koden ska genomföras i land under ledning och övervakning av en godkänd 

utbildningsanordnare. 

8.4.1 Prov som ersätter repetitionsutbildning 

Det prov som enligt förordningens 90 § ersätter repetitionsutbildningen ska avläg-

gas i land under ledning och övervakning av en godkänd utbildningsanordnare. 

8.5 Specialbehörighet för fartygspersonal på tankfartyg, IGF-fartyg och 
fartyg som trafikerar polarområdena 

8.5.1 Allmänt 

I de lasthanteringsuppgifter på olje- och kemikalietankfartyg som avses i förord-

ningens 13 § 1 mom. ingår också sådana uppgifter som har samband med anord-

ningar för hantering av last. 

8.5.2 Ansökan om certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för far-

tygspersonal på IGF-fartyg 

Deltagande i bunkringar eller ledning av lastoperationer som avses i förordningens 

71 § 2 mom. 1 punkt ska styrkas med ett av redaren utfärdat intyg. Av intyget ska 

åtminstone framgå sjömannens personuppgifter och befattning ombord samt farty-

gets namn, datum för bunkringen eller ledningen av lastoperationer och hamn där 

operationen utfördes. 

8.5.3 Ansökan om certifikat över specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafike-

rar polarområdena 

Sjötjänstgöring som krävs för specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafi-

kerar polar-områdena ska styrkas med ett intyg utfärdat av redaren. Av intyget ska 

åtminstone framgå sjömannens personuppgifter och befattning ombord samt farty-

gets namn och signalbokstäver, den tid sjömannen vistats i polarområdena i hela 

dagar och exakt plats och datum för ankomst till och avfärd från polarområdena. 

Sjötjänstgöring som ersätter sjötjänstgöring i polarområden ska styrkas med ett 

intyg utfärdat av redaren. Av intyget ska åtminstone framgå sjömannens person-

uppgifter och befattning ombord samt fartygets namn och signalbokstäver, den tid 

sjömannen vistats i det område som avses i förordningens 74 § i hela dagar, exakt 

plats och datum för ankomst till och avfärd från områdena samt uppfyllande av öv-

riga villkor i paragrafen i fråga. 
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8.5.4 Ansökan om certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för far-

tygspersonal på tankfartyg, IGF-fartyg och fartyg som trafikerar polarområdena på 

basis av ett certifikat över specialbehörighet utfärdat av en EES-stat 

Certifikatet över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för far-

tygspersonal på tankfartyg som är en av förutsättningarna för utfärdandet av certi-

fikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på tankfartyg kan vara 

utfärdat av en EES-stat. 

Certifikatet över specialbehörighet på basis av grundläggande utbildning för far-

tygspersonal på IGF-fartyg eller certifikatet över specialbehörighet på basis av 

grundläggande utbildning för fartygspersonal på gastankfartyg eller certifikatet över 

specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg som är en av för-

utsättningarna för utfärdandet av certifikat över specialbehörighet på basis av spe-

cialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg kan vara utfärdat av en EES-stat. 

Uppfyllande av förutsättningarna för beviljandet av specialbehörighet på basis av 

grundläggande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena 

som är en av förutsättningarna för utfärdandet av certifikat över specialbehörighet 

på basis av specialutbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena 

kan också påvisas med ett certifikat över specialbehörighet på basis av grundläg-

gande utbildning för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena som utfär-

dats av en EES-stat. 

8.6 Utbildning för personal på höghastighetsfartyg i internationell fart 
och certifikat över specialbehörighet för befälet 

8.6.1 Allmänt 

Den utbildning enligt 18 kap. i HSC-koden som krävs för att få det certifikat över 

specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg som avses i förordningens 75 § 

ska ordnas med beaktande av fartygets typ, egenskaper och de rutter som trafike-

ras. Utbildningen ska omfatta de delområden som nämns i underpunkterna 1–12 i 

punkt 8.6.2 nedan. Utbildning för personal som inte innehar befälsbefattning ska 

omfatta åtminstone de delområden som nämns i under-punkterna 6–12 i punkt 

8.6.2. Utbildningen ska anordnas ombord av redaren. 

Ett certifikat över specialbehörighet för befäl på höghastighetsfartyg är fartygsspe-

cifikt och gäller endast på den rutt eller de rutter som antecknats i certifikatet. På 

ansökan kan ett systerfartyg som trafikerar samma rutt antecknas i certifikatet. 

8.6.2 Utbildning för personal på höghastighetsfartyg 

Utbildningen för personalen på höghastighetsfartyg ska omfatta följande: 

1) fartygets framdrivnings- och kontrollsystem, inklusive kommunikations- och na-

vigationsutrustningen, manöver- och elsystemen, de hydrauliska och pneuma-

tiska systemen och läns- och brandpumparna, 

2) störningar i kontroll-, framdrivnings- och manöversystemen och rutinerna i såd-

ana situationer, 

3) fartygets manöveregenskaper och omständigheter som begränsar fartygets 

drift, 

4) kommunikationen på bryggan och navigationsmetodiken, 
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5) intakt- och skadestabiliteten och överlevnaden i skadat läge, 

6) livräddningsutrustningens placering och hantering, inklusive livbåts- och livflot-

teutrustningen, 

7) utrymningsvägarnas placering och användning och evakueringen av passage-

rarna, 

8) brandbekämpnings- och släckutrustningens placering och hantering vid brand, 

9) skadekontrollutrustningens placering och hantering, inklusive de vattentäta dör-

rarna och länspumparna, 

10)  stuvning och surrning av last och fordon, 

11)  kommunikation och instruerande av passagerarna i nödsituationer,  

12)  övrigt innehåll i övningshandboken. 

8.7 Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg i internationell 

fart och certifikat över specialbehörighet för befälet 

8.7.1 Allmänt 

Den utbildning enligt 17 kap. i DSC-koden som krävs för att få det certifikat över 

specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg som avses i förordning-

ens 76 § ska ordnas med beaktande av fartygets typ, egenskaper och de rutter 

som trafikeras. Utbildningen ska omfatta de delområden som nämns i underpunk-

terna 1–12 i punkt 8.7.2 nedan. Utbildning för personal som inte innehar befälsbe-

fattning ska omfatta åtminstone de delområden som nämns i underpunkterna 6–12 

i punkt 8.7.2. Utbildningen ska anordnas ombord av redaren. 

Ett certifikat över specialbehörighet för befäl på dynamiskt uppburna fartyg är far-

tygsspecifikt och gäller endast på den rutt eller de rutter som antecknats i certifika-

tet. På ansökan kan ett systerfartyg som trafikerar samma rutt antecknas i certifi-

katet. 

8.7.2 Utbildning för personal på dynamiskt uppburna fartyg 

Utbildningen för personalen på dynamiskt uppburna fartyg ska omfatta följande: 

1) fartygets framdrivnings- och kontrollsystem, inklusive kommunikations- och na-

vigationsutrustningen, manöver- och elsystemen, de hydrauliska och pneuma-

tiska systemen och läns- och brandpumparna, 

2) störningar i kontroll-, framdrivnings- och manöversystemen och rutinerna i såd-

ana situationer, 

3) fartygets manöveregenskaper och omständigheter som begränsar fartygets 

drift, 

4) kommunikationen på bryggan och navigationsmetodiken, 

5) intakt- och skadestabiliteten och överlevnaden i skadat läge, 
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6) livräddningsutrustningens placering och hantering, inklusive livbåts- och livflot-

teutrustningen, 

7) utrymningsvägarnas placering och användning och evakueringen av passage-

rarna, 

8) brandbekämpnings- och släckutrustningens placering och hantering vid brand, 

9) skadekontrollutrustningens placering och hantering, inklusive de vattentäta dör-

rarna och länspumparna, 

10)  stuvning och surrning av last och fordon, 

11)  kommunikation och instruerande av passagerarna i nödsituationer,  

12)  övrigt innehåll i övningshandboken. 

9 Arrangemang under övergångsperioden 

9.1 Befälhavarbrev i närtrafik 

Det befälhavarbrev i närtrafik som avses i förordningens 26 § kan utan den befäl-

havarutbildning som avses i regel A-II/3 i STCW-koden beviljas den som har vakt-

styrmansbrev utfärdat med stöd av förordningen om fartygsbemanning, besättning-

ens behörighet och vakthållning (1256/1997) eller statsrådets förordningar om far-

tygs bemanning och fartygspersonalens behörighetsförordning (1797/2009 och 

166/2013) och som före den 1 januari 2017 har varit befälhavare i minst tolv må-

naders tid på ett fartyg där kravet för befälhavarbefattningen har varit minst vakt-

styrmansbrev. 

9.2 Begränsat överstyrmansbrev 

Ett begränsat överstyrmansbrev (överstyrman/befälhavare) enligt regel II/2.3 i 

STCW-konventionen kan beviljas den som har ett vaktstyrmansbrev utfärdat med 

stöd av de förordningar som nämns i punkt 9.1 ovan, om personen i fråga dessu-

tom har:  

1) sjötjänstgöring som befälhavare i minst tolv månaders tid fullgjord före den 1 

januari 2017 på fartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer och där kra-

vet för befälhavarbefattningen har varit minst vaktstyrmansbrev, 

2) sjötjänstgöring som befälhavare i minst tolv månaders tid fullgjord före den 1 

januari 2017 på fartyg med en bruttodräktighet under 500, om fartyget gått i 

fjärrtrafik, och där kravet för befälhavarbefattningen har varit minst vaktstyr-

mansbrev, eller  

3) sammanlagt tolv månaders sjötjänstgöring som består av sjötjänstgöring enligt 

underpunkterna 1 och 2 ovan och fullgjorts före den 1 januari 2017. 

Överstyrmansbrevet begränsas att gälla fartyg i närtrafik med en bruttodräktighet 

under 3 000 och fartyg i fjärrtrafik med en bruttodräktighet under 500. 
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9.3 Maskinchefsbrev, fartyg under 3 000 kW 

Maskinchefsbrev för fartyg med en maskineffekt under 3 000 kW enligt förordning-

ens 38 § kan utan den utbildning som avses i regel III/3 i STCW-koden beviljas den 

som har ett vakt-maskinmästarbrev som utfärdats med stöd av de förordning-ar 

som nämns i punkt 9.1 ovan och som före den 1 januari 2017 har varit maskin-chef 

i minst tolv månaders tid på ett fartyg med en maskineffekt av minst 750 kW och 

där kravet för maskinchefsbefattningen har varit minst vaktmaskinmästarbrev. 

10 Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 15 juli 2020. 

 

Helsingfors den 1 juli 2020 

 

Kirsi Karlamaa 

Generaldirektör 

 

Pietari Pentinsaari 

Direktör 

 

 


