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Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning 
om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018) 

 
 
Inledning 
 
Kommunikationsministeriet bereder ändringar i statsrådets förordning om 
fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet.  
 
Bakgrund 
 
Lagstiftningen om yrkeskompetens inom sjöfart grundar sig i huvudsak på 
internationella bestämmelser, särskilt bestämmelser som godkänts av 
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, 
IMO), samt på Europeiska unionens lagstiftning. 
 
I Finland finns bestämmelser om fartygsbemanning och 
säkerhetsorganisation för fartyg i lagen om fartygspersonal och 
säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), dvs. den s.k. lagen om 
fartygspersonal. Bestämmelser om sjöfolks behörigheter och utbildning 
finns i lagen om transportservice. Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 
juni 2020. Lagen förtydligar hyresbåtsverksamheten. 
 
Målsättning 
 
Avsikten med ändringarna är att få statsrådets förordning att motsvara 
innehållet i sjötrafiklagen (782/2019), som träder i kraft den 1 juni 2020, samt 
lagen om transportservice (320/2017). 
 
Dessutom föreslås det att behörighetskraven i förordningen ska förenklas 
så att det inte ställs behörighetskrav inom sjöfarten t.ex. för personer som 
arbetar på ett fartyg i tillfälliga besiktnings-, underhålls- eller 
lotsningsuppgifter eller som tillfällig uppträdande konstnär. I förordningen 
utökas även praktikmöjligheterna i fråga om vaktstyrmansbrev till större 
skolfartyg i inrikes fart, men likväl läggs det en nedre gräns för storleken på 
skolfartyg där praktiken kan genomföras så att praktiken inte kan 
genomföras på de allra minsta fartygen, såsom små båtar. Möjligheterna till 
simulatorträning utökas. Genom förordningen underlättas utfärdandet av 
certifikat över specialbehörighet i syfte att påskynda sysselsättningen och 
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förbättra tillgången på arbetskraft bl.a. på nya fartyg som använder 
miljövänligt bränsle. 
 
Det föreslås att vissa paragrafer i förordningen upphävs, eftersom de i 
praktiken inte längre har haft någon betydelse.  

 
Kommunikationsministeriet ber särskilt dem som nämns i sändlistan yttra sig 
om utkastet till statsrådets förordning. 
 
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 14 april 2020. 
 
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som 
publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat 
per e-post eller post. 
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i 
webbtjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används 
finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > 
Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-
post: lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Ytterligare upplysningar om utkastet till statsrådets förordning ges av Irja 
Vesanen-Nikitin, regeringsråd, irja.vesanen-nikitin@lvm.fi, tfn 0295 34 2544 
och Katja Peltola, överinspektör, katja.peltola@lvm.fi, tfn 0295 34 203. 
 
 
 
 
 

Bilagor  Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om 
fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018) 

 Promemoria  
 

Sändlista Ålands landskapsregering 
Axxell Utbildning Ab 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 
Högskolan på Åland 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Karkun evankelinen opisto 
Transport- och kommunikationsverket 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
Maritime E.S.B.H Oy 
Centret för sjösäkerhetsutbildning 
Marinstaben 
Utbildningsstyrelsen 
Purjehduksenopettajat PORY ry 
Gränsbevakningsväsendet 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry 
Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry 
Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland ry 
Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund rf 
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Suomen Navigoinninopettajat ry 
Segling och Båtsport i Finland rf 
Rederierna i Finland rf 
Suomen Veneilykouluttajat - Turvallisesti vesillä ry 
Tampereen Navigaatioseura ry 
Yrkeshögskolan Novia 
Ålands sjösäkerhetscentrum 
Ålands yrkesgymnasium 

 
För kännedom Registratorskontoret, kommunikationsministeriet 


