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Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på examina för internationellt förarbrev för fritidsbåt
enligt 41 § i sjötrafiklagen (782/2019) samt på kvalitetssystem hos
utbildningsanordnare som tillhandahåller dessa examina.
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Definitioner
I denna föreskrift avses med:
1)

internationellt förarbrev för fritidsbåt ett behörighetsbrev som beviljats i
enlighet med kraven i resolution nr 40 som meddelats av arbetsgruppen för
trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska kommission för Europa,

2)

kustvatten farvatten på ett avstånd av högst 12 sjömil från kuststaternas
baslinje,

3)

inre vattenvägar inre farvatten i de länder som ratificerat resolution nr 24 som
meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska
kommission för Europa,

4)

anordnare av båtutbildning en juridisk person eller en enskild näringsidkare
som tillhandahåller båtutbildning och vars kvalitetssystem har utvärderats i
enlighet med denna föreskrift.
I denna föreskrift tillämpas dessutom definitionerna i 3 § i sjötrafiklagen
782/2019.

3

Examenskraven för det internationella förarbrevet för fritidsbåt
I examen ska man enligt bilaga 1 till resolution nr 40 som meddelats av
arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska kommission för
Europa påvisa följande med beaktande av vattenområden (inre
vattenvägar/kustvatten):

3.1

1)

tillräcklig kännedom om bestämmelserna som gäller användning av fritidsbåt,

2)

tillräckliga sjöfartskunskaper som behövs för säker navigering, och

3)

förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken.

Tillräcklig kännedom om bestämmelserna som gäller användning av
fritidsbåt
Tillräcklig kännedom om bestämmelserna som gäller fritidsbåtar för kustvatten
omfattar åtminstone följande bestämmelser:
1)

sjötrafiklagen (782/2019) i sin helhet, sjövägsreglerna,

2)

1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av
sammanstötning till sjöss (COLREG, sjövägsreglerna),

3)

miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap., 2 kap. 1 och 2 §, 3 kap., 5
kap., 6 kap., 8 kap. 1 §, 9–11 kap., 13 kap. 3 § och

4)

sjöräddningslagen (1145/2001) 10 § och 11 §.

Tillräcklig kännedom om bestämmelser för inre vattenvägar omfattar utöver de
föregående också reglerna för Europas inre farvatten (CEVNI).

3.2

Tillräckliga sjöfartskunskaper som behövs för säker navigering
Tillräckliga navigationskunskaper för inre vattenvägar omfattar åtminstone följande
ämnesområden:
1)

utmärkning av farleder, sjösäkerhetsanordningarna och utprickningssystemet,
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2)

sjökort och användning av dem,

3)

användning av kompass, deviation och missvisning samt pejling och hur man
pejlar,

4)

koordinatsystem,

5)

fart-, distans- och tidsberäkningar,

6)

positionsbestämning, och

7)

ruttplanering.

Tillräckliga navigationskunskaper för kustvatten omfattar utöver de föregående
åtminstone följande ämnesområden:

3.3

1)

beaktande av inverkan av avdrift och ström

2)

allmänna väderkunskaper.

Förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken
Vid bedömningen av förmågan att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken
ska åtminstone följande ämnesområden beaktas:
1)

allmänna kunskaper om farkoster, till exempel var säkerhetsutrustningen
förvaras och hur den används samt skillnaderna mellan olika båttyper,

2)

hur man handlar i närheten av andra farkoster,

3)

förtöjning och manövrering av farkosten,

4)

beaktande av väderleksförhållandena,

5)

tillämpning av navigationskunskaperna i praktiken, och

6)

hur man handlar i särskilda förhållanden, till exempel vid vatteninströmning,
sammanstötning, grundstötning, brand eller man över bord-situation.

De praktiska kunskaperna ska bedömas beroende på farkosttyp, dvs. en
motordriven farkost, segeldriven farkost eller bådadera. Av det utfärdade intyget
ska framgå vilken farkosttyp intyget gäller.

4
4.1

Utvärdering av kvalitetssystemet hos en anordnare av
båtutbildning
Krav på den som utför utvärderingen
Utvärderingen av kvalitetssystemet hos en anordnare av båtutbildning kan utföras
av

4.2

1)

en tjänsteman som Transport- och kommunikationsverket förordnat till
uppgiften och som har ledande utvärderarens utbildning (Lead Auditor), eller

2)

en annan sakkunnig, extern utvärderare som Transport- och
kommunikationsverket godkänt på förhand och som har ledande utvärderarens
utbildning (Lead Auditor).

Allmänna krav på en anordnare av båtutbildning
Anordnaren av båtutbildning ska skapa ett dokumenterat kvalitetssystem för
utbildningen. Dokument som hänför sig till kvalitetssystemet ska tillställas den som
utför utvärderingen som underlag till utvärderingen.
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Anordnaren av båtutbildning ska ha utsett en person som ansvarar för att
utbildningen överensstämmer med kraven och som är kontaktperson för Transportoch kommunikationsverket.
Anordnaren av båtutbildning ska utan dröjsmål meddela Transport- och
kommunikationsverket om det görs väsentliga ändringar i kvalitetssystemet eller
om ansvarspersonen byts ut. Om Transport- och kommunikationsverket anser att
ändringarna är väsentliga i fråga om utbildningens innehåll, utförs en extra
utvärdering av kvalitetssystemet.

4.3
4.3.1

Kvalitetssystemets element som granskas vid utvärderingen
Organisation
Anordnaren av båtutbildning ska i kvalitetssystemet ange sin förvaltningsstruktur
och sina ansvar och befogenheter samt beskriva den metod för kvalitetskontroll
som den använder.

4.3.2

Dokumenthantering
Kvalitetssystemet ska innehålla åtminstone följande saker i fråga om
dokumenthantering:
1)

hanteringsförfarandet för och arkivering av dokument, inklusive uppföljning av
kvalitetssystemets ändringar,

2)

utbildningsbokföring,

3)

behandling av kundrespons, och

4)

klagomåls- och rättelseförfarandet.

Utbildningsbokföringen ska förvaras i minst fem år.
4.3.3

Undervisningsplan
I kvalitetssystemet ska ingå en detaljerad undervisningsplan som innehåller de
förfaringsmetoder och det innehåll som behövs med tanke på examens- och
kunskapskraven enligt denna föreskrift. Av kvalitetssystemet ska framgå vilken
utbildning som motsvarar dessa krav.
I undervisningsplanen ska åtminstone följande saker beskrivas kurs- eller
examensspecifikt:
1. Utbildningsinnehåll, utbildningsmetoder och beskrivning av utbildningen
2. Beskrivning av en eventuell praktisk utbildning
3. Beskrivningar av undervisningsmaterialet som används
4. Maximiantalet utbildningsdeltagare per utbildare
5. Mallar för examensuppgifter
6. Intygsmallar

4.3.4

Utbildare och examinatorer
I kvalitetssystemet ska man nämna utbildarna och examinatorerna som har rätt att
ge utbildning och ta emot examina. I kvalitetssystemet ska man beskriva
kunskapskraven för dem beträffande båtliv, utbildningens delområde samt de
kunskaper och färdigheter som uppgiften förutsätter.
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I kvalitetssystemet ska ingå åtminstone följande saker i fråga om utbildare och
examinatorer:
1) Att välja, utse och utbilda utbildare och examinatorer samt att verifiera och
upprätthålla deras kunskaper.
2) En uppdaterad förteckning över utsedda utbildare och examinatorer kurs/examensspecifikt (kan ingå i en separat bilaga).
3) Arrangemang för och beskrivning av att förenhetliga utbildarnas och
examinatorernas verksamhet.
4) Eventuella anvisningar för utbildare och examinatorer (kan ingå i en separat
bilaga).
1.1

5

Ikraftträdande
Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2021.
De utvärderingar av kvalitetssystemen vilka godkänts innan denna föreskrift trädde
i kraft gäller som sådana i fem år från tidpunkten för utvärderingen.

Helsingfors den 29 juni 2021

Kati Heikkinen
Generaldirektörens ställföreträdare

Pietari Pentinsaari
Överdirektörens ställföreträdare
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