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ASLI IiS  ALUKSEN M!EHHYKSESTÄ,  LA! VAV AliN PATE\' VYDES tA 
JA  VAHDINPIDOSTA  

Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja  ja vandinpitoa  koskeva vuoden  1978 
yleissopimus (STCW)  uusittiin vuonna  1995.  

STCW-95 -yleissopimuksesta  johtuen lainsäädäntöämme  on  muutettu seuraavasti:  

1) Uudet säädökset, jotka tulivat voimaan  1.1.1998:  

asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä  ja vandinpidosta  
(1256/1997),  sekä 

-  liikenneministeriön päätös aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä  ja 
vandinpidosta  (1257/1997). 

2) Muutetut  säädökset, joita  on  muutettu  1.11.1997  lukien: 

- merityöaikalaki  (296/1976),  jota  on  muutettu lailla  (942/1997),  sekä 

-  laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa  (248/1982),  jota  on  muutettu 
lailla  (943/1997). 

3) Seuraavat säädökset eivät enää ole voimassa  1.1.1998  lukien: 

-  asetus aluksen miehityksestä  ja laivahenkilökunnan  pätevyydestä  (250/1984) 
 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, lukuun ottamatta asetuksen  27 §:ää 

 ja  7 - 9  lukua, jotka jäävät voimaan  1  päivään helmikuuta  2002  asti, 

asetus vandinpidosta aluksella  (666/1981)  siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, sekä 

-  liikenneministeriön päätös aluksen miehityksestäja laivahenkilökunnan 
pätevyydestä annetun asetuksen soveltamisesta  (1265/1990). 
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1256/1997  

S  

Asetus  
aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä  ja vandinpidosta  

Annettu Helsingissä  19  pAivna  joulukuuta  1997  

Liikenneministerin esittelystä säädetään  15  päivänä heinäkuuta  1994  annetun merilain 
 (674/1994) 1  luvun  8 §:n 2  momentin ja  6  luvun  1 §:n 2  momentin  nojalla, sellaisena kuin 

niistä  I  luvun  8 §:n 2  momentti  on  laissa  369/1995: 

1  luku 

Yleiset säännökset  

1 

Soveltamisala  

Tätä asetusta sovelletaan konevoimalla 
kulkevaan suomalaiseen alukseen,  jota  käy-
tetään merenkulkuun, sekä tällaisella aluksel-
la työskentelevään laivaväkeen  ja  aluksen 
laivanisäntään. 

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta:  
1) kalastusalukseen;  
2) puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen 

 alukseen,  jota  ei käytetä yleisessä liikentees-
sä matkustajien  tai  lastin  kuljettamiseen;  

3) huvialukseen,  jonka pituus  on  enintään 
 24  metriä  tai koneteho  enintään  500 kW,  jos 

merenkulkulaitos  ei, ottaen huomioon aluk-
sen käyttöön  ja  muut asiaan vaikuttavat teki-
jät, muuta vaadi;  

4) alukseen, jonka pituus  on  enintään  10 
 metriä  ja jota  käytetään teollisuuslaitosten 

selvästi erotetuilla vesivarastoalueilla;  
5) alukseen, jonka pituus  on  enintään  10 

 metriä  ja jota  ei käytetä yleisessä liikentees-
sä matkustaj ien kuljettarniseen, säännölliseen 

 lastin  kuljettamiseen eikä hinaukseen; eikä  
6) yleisen tien liikennettä välittävään  Ios- 

sun,  josta säädetään erikseen.  

2 

Määr itelmiä  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  

1) STCW-95 -yleissopimuksella  Kansain-
välisen merenkulkujärjestön vuonna  1995 

 Lontoossa hyväksymää kansainvälistä me-
renkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja  ja 
vandinpitoa  koskevaa yleissopimusta, jolla 
muutettiin vuoden  1978 STCW-yleissopi

-musta;  
2) konealuksella  alusta, jonka kuljetuslait-

teena  on  kone;  
3) moottorialuksella konealusta,  jonka  kul-

jetuskoneistona  on polttomoottori tai  kaasu-
turbiini  tai  jossa sähköisten potkurimoottori

-en  teho kehitetään mainituilla koneilla;  
4) höyryaluksella konealusta,  jonka kulje-

tuskoneistona  on mäntähöyrykone tai  höyry-
turbiini  tai  jossa sähköisten potkurimoottori

-en  teho kehitetään mainituilla koneilla;  
5) matkustaja-aluksella alusta, joka kuljet-

taa enemmän kuin  12  matkustajaa; matkusta-
jaksi katsotaan mainittua lukumäärää lasket-
taessa jokainen muu henkilö kuin laivavä

-keen  kuuluva  tai  muu, missä ominaisuudessa 
tahansa alukseen toimeen otettu  tai  siinä 
aluksen lukuun työskentelevä henkilö; mat-
kustajien lukumäärään ei kuitenkaan lueta 
yhtä vuotta nuorempia lapsia;  

6) ro-ro-matkustaja-aluksella alusta, joka 



on  tarkoitettu meriliikenteessä kuljettamaan 
enemmän kuin  12  matkustajaa  ja  joka  on 

 suunniteltu siten, että maantie-  tai raideajo-
neuvojen ajokuormaus  ja  -purkaus  on  mah-
dollista;  

7) lastialuksella  alusta, joka ei ote matkus-
taja-alus eikä  ro-ro-matkustaja-alus;  

8) säiliöaluksella lastialusta,  jonka lastitilat 
 on  rakennettu  tai  soveltuvat pääasiassa nes-

temäisen  lastin  kuijettamiseen irtolastina;  
9) lossilla  ohjausköyden  tai  sitä korvaavan 

merenkulkulaitoksen hyväksymän muun lait-
teiston ohjaamana liikkuvaa ajoneuvokannel

-lista  alusta;  
10) laivanisännällä  sellaista aluksen  om  is-

tajaa tai  koko  aluksen vuokraajaa, joka joko 
yksinään  tai  yhdessä toisten henkilöiden 
kanssa käyttää tosiasillista määräämisvaltaa 
alusturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä; 
laivanisäntään rinnastetaan tässä asetuksessa 
sellainen henkilö, joka sopimuksen perus-
teella  tai  muutoin tosiasiallisesti hoitaa aluk-
sen alusturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.  

11) laivaväellä  kaikkia aluksella työsken-
televiä;  

12) yleistoimihenkilöllä  henkilöä, jolla  on 
 kansi-, kone-  tai talousosaston  henkilöltä 

vaadittavan pätevyyden lisäksi myös muun 
osaston tehtäviä varten vaadittava pätevyys, 
kansi-  tai koneosastolla  kuitenkin vähintään 
vahtimiehen pätevyys;  

13) bruttovetoisuudella alukse  Ile  annetusta 
mittakirjasta ilmenevää suurinta vetoisuutta 
sellaisena kuin  se on  määritelty vuoden  1969 

 kansainvälisessä 	aluksenmittausyleissopi- 
muksessa (SopS  3 1/1982); puskijan  ja  proo

-mun  muodostaman kiinteän yhdistelmän 
bruttovetoisuus  on  näiden yhteenlaskettu 
bruttovetoisuus;  

14) koneteholla potkurikoneiston  tehoa, 
määritettynä akselin kytkinlaipalla  ja  ilmais 

 tuna kilowatteina; 
15) teholuvulla  lukua, joka saadaan laske-

maIla yhteen käytettävissä olevien höyrykat-
tiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen  ja 
tehon  lukuarvojen  tulot, jolloin käyttöpaine 
tarkoittaa ylipainetta ilmoitettuna bar'eissa  ja 

 teho nesteeseen  ja  höyryyn aikayksikössä 
siirtyvää  lämpöenergiaa ilmoitettuna  mega-
watteina; 

16) koulutuk.sella  opetusministeriön päältä-
mään tutkinto-  ja  koulutusjärjestelmään  kuu-
luvaa sellaista tutkintoa, tutkinnon osaa  tai 
opintokokonaisuutta,  jonka opetusministeriö 

 on ammattikorkeakoulun  koulutusohjelman 
vahvistaessaan  tai opetushallitus on  tutkin- 

non perusteissa  tai opetussuunnitelman  valta-
kunnallisissa perusteissa vahvistanut tässä 
asetuksessa mainitun pätevyyskirjan koulu-
tusvaatimukseksi  tai merenkulkulaitoksen 

 erityisestä syystä hyväksymää muuta koulu-
tusta;  

17)  meripalvelulla  muuta kuin huvialuksel
-la  suoritettua laivapalvelua; meripalvelu voi-

daan suorittaa myös puolustusvoimien  tai 
rajavartiolaitoksen  aluksella  tai  muilla hallin-
nollisilla aluksilla, jollei erikseen ole muuta 
säädetty; pätevyyskirjan saamiseksi vaaditta-
vaa meripalvelua määriteltäessä lasketaan  30 

 päivän ajanjakson aluksella vastaavan yhtä 
kuukautta;  

18)  rajoitetulla  liike nteellä  säännöllistä 
vuoroliikennettä suojaisilla saaristoalueilla 
sekä siihen verrattavaa liikennettä määrätty-
jen pääteasemien välillä  tai  liikennettä alu-
eilla, joilla sovelletaan satamamääräyksiä;  

19)  kotimaanliikenteellä  liikennettä koti-
maan satamien välillä; kotimaanliikenteeseen 
rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan  ja 

 siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesi- 
alueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vih-
revojn  ja  Viipurin välillä; kotimaanliikenne 
jaetaan kolmeen liikennealueeseen seuraa-
vasti:  

a) liikennealue  I  käsittää joet, kanavat, 
satamat, järvet sekä sellaiset sisäsaaristoalu-
eet, jotka eivät ole välittömästi alttiina aaval

-ta  mereltä tulevalle merenkaynnille samoin 
kuin lyhyet suojaamattomat väyläosuudet 
sisäsaaristossa;  

b) liikennealue  II  käsittää ulkosaariston  ja 
 sellaiset saaristoalueet, jotka ovat välittömäs-

ti alttiina aavalta mereltä tulevalle meren- 
käynnille, muun muassa väyläosuuden Vih-
revoj-Santio, Kaunissaaren  ja  Porkkalan  se- 
lät,  Hangon.. läntisen selän, Gullkronan, 
Vidskärin  ja  Osterskärin selät, Kihtin, Teilin 

 sekä Selkämeren  ja  Perämeren rannikkoalu-
eet;  ja  

c) liikennealue  III  käsittää avomerialueet 
kotimaanliikenteessä;  

20)  lähiliikenteellä  liikennettä kotimaanlii-
kennealueen ulkopuolella Itämerellä  ja  Poh-
janmerellä sekä niihin liittyvillä vesillä, ei 
kuitenkaan länsipuolella kauemmaksi  12° 

 läntistä pituutta eikä eteläpuolella kauem-
maksi  48°  pohjoista leveyttä, eikä pohjois-
puolella kauemmaksi  64°  pohjoista leveyttä;  

21)  kaukoliikenteellä  liikennettä lähiliiken-
nealueen ulkopuolella; sekä  

22)  Itämerellä varsinaista Itämerta mukaan 
lukien Suomenlahti  ja  Pohjanlahti sekä  raja- 



S  

. 

na Pohjanmereen  Tanskan  ja  Ruotsin välillä 
Skagenin leveyspiiri  570  44,8'  pohjoista le-
veyttä.  

2  luku 

Miehitystä koskevat periaatteet  

3  

Turvallinen miehitys 

Alus  on miehitettävä  siten, ettei alusta, 
laivaväkeä, matkustajia, lastia, muuta omai-
suutta  tai  ympäristöä saateta tarpeettomasti 
vaaralle alttiiksi. Laivaväen tulee lukumää-
rältään  ja pätevyydeltään  olla sellainen, että 
kaikki vahti-  ja turvallisuustehtävät  aluksella 
voidaan hoitaa. Aluksella, jossa laivaväki 
asuu, tulee lisäksi olla tarpeellinen talous- 
henkilökunta.  

4 

Laivanisännän  velvollisuudet  

Laivanisännän  on  huolehdittava siitä, että 
aluksella  on merenkulkulaitoksen  antama 
miehitystodistus  ja  että alus  on  miehitetty 
voimassa olevan miehitystodistuksen mukai-
sesti. 

Ennen kuin laivaväkeen kuuluva ottaa vas-
taan toimen aluksella, laivanisännän  on  var-
mistettava, että:  

1) kullakin laivaväkeen kuuluvalla  on  toi-
meen vaadittava pätevyys;  

2) laivaväen  koulutukseen, pätevyyteen  ja 
 työkokemukseen liittyvät tiedot pitävät paik-

kansa  ja  että laivaväkeen kuuluvalla  on  me-
rimiesten terveydentilasta annettujen sään-
nösten  ja  määräysten mukainen terveys sekä 
että kyseiset tiedot  on  tallennettu laivanisän-
nän ylläpitämään rekisteriin, josta asianomai-
sella henkilöllä  on  mandollisuus saada näh-
täväksi häntä koskevat tiedot;  

3) laivaväki perehdytetään laivanisännän 
laatimien aluskohtaisten ohjeiden mukaisesti 
heidän toimiensa edellyttämiin erityistehtä

-vim,  alukseen  ja sen  laitteiden käyttöön, 
aluksella vallitseviin rutiineihin, turvallisuus- 
järjestelyihin, pelastuslaitteisiin sekä hätäti-
lanteiden vaatimiin tehtäviin  ja  asiasta teh-
dään merkintä laivan asiakirjoihin; sekä  

4) laivaväki kykenee toimimaan tehok-
kaasti yhteistyössä hätätilanteessa varmis-
taakseen ihmisten  ja  aluksen turvallisuuden  

sekä ehkäistäkseen ympäristövahingot. 

Aluksen  työkieli  

Matkustaja-aluksen,  ro-ro-matkustaja-aluk-
sen  ja  säiliöaluksen miehitystodistukseen 
tulee miehitysta vahvistettaessa merkitä 
aluksen työkieli,  jota laivaväen  jokaisen  jä-
senen  tulee ymmartaariittävästi  ja  jolla an-
netaan turvallisuuteen liittyvät määräykset  ja 

 ohjeet.  Jos työkieli  ei ole suomi  tai  ruotsi, 
tulee kaikki turvallisuusohjeet kääntää työ- 
kielelle. Käytössä olevasta työkielestä  on 

 tehtävä merkintä laivapäiväkirjaan.  

6  

Päällikön velvollisuudet 

Aluksen päällikön  on  huolehdittava siitä, 
että alus  on  miehitetty vallitsevat olosuhteet 
huomioon ottaen turvallisesti. Aluksessa tu-
lee kuitenkin olla vähintään voimassa olevan 
miehitystodistuksen mukainen miehitys. 

Päällikön  on  erityisesti huolehdittava, että 
aluksen laivaväen lukumaara,kokoonpano  ja 

 käyttö jokaisella matkalla  on  sellainen, että 
seuraavat toiminnot voidaan hoitaa:  

1) aluksen kuijettaminen satamasta sata-
maan;  

2) aluksen käytön vaatima huolto siinä 
laajuudessa kuin  sen  kulku vaatii;  

3) merenkulku-, pelastus-, palontorjunta-
sekä muun turvallisuusvälineistön käyttö  ja 

 huolto;  
4) koneiston, automatiikan, valvonta-apu-

välineiden  ja  viestintävälineiden käyttö  ja 
 huolto siinä laa,juudessa, että alusta voidaan 

kuljettaa turvallisesti;  
5) hinaajalla hinauksen  vaatimat toiminnot, 

hinauksen laatu huomioon ottaen;  
6) aluksen turvallinen kiinnittäminen; sekä  
7) laivaväen  ja  muiden aluksella asuvien 

henkilöiden huolto. 
Päällikön tulee valvoa, että laivaväellä  on 

 riittävä kielitaito ymmärtaaturvallisuuteen 
liittyvät määräykset, ohjeet  ja  muut suulliset 
viestit.  

7  

Päällikön  ja  konepäällikön  suoja  

Jos  päällikkö ammattipätevyytensä  ja ko- 



kemuksensa  nojalla katsoo, että alus ei täytä 
 6 §:ssä säädettyjä  vaatimuksia, häntä ei saa 

estää vaatimasta tarvittavia korjauksia eikä 
häntä vastaan tästä syystä saa kohdistaa toi-
menpiteitä. Sama koskee konepäällikköä  6 
§:n 2  momentin  2-4  kohdassa tarkoitetuissa 
koneistoa  ja  paloturvallisuutta koskevissa 
asioissa.  

8  

Työaika  ja lepoaika  

Miehitystä vahvistettaessa  on  otettava huo-
mioon:  

1) merityöaikalain  (296/1976)  ja työajasta 
kotimaanliikenteen  aluksilla annetun  lain 
(248/1982)  työ-  ja lepoaikoja  koskevat sään-
nökset sekä niiden kelpuutuksella sovitut työ- 
ja virkaehtosopimusmääräykset  sekä meri-
miesten vuosilomalain  (433/1984)  säännök-
set;  

2) aluksella noudatettavat vuorottelu-  ja 
lomajärjestelmät;  

3) se,  että päällikkö ei ole velvollinen pitä-
mään säännöllistä vahtia aluksella, jonka 
bruttovetoisuus  on  yli  4 250;  sekä  

4) se,  että konepäällikkö ei ole velvollinen 
pitämään säännöllistä vahtia aluksella, jonka 
koneteho  on  yli  3 000 kW. 

3  luku 

Miehityksen vahvistamismenettely  

9 

Miehitylcsen  vahvistamisen  hakeminen  

Ennen aluksen ottamista liikenteeseen suo-
malaisena aluksena alukselle  on  vahvistetta-
va miehitys. 

Aluksen nykyisen  tai  tulevan laivanisännän 
tulee hakea kirjallisesti miehityksen vahvis-
tamista merenkulkulaitokselta hyvissä ajoin 
ennen aluksen ottamista liikenteeseen. Haki-
jan  on  toimitettava merenkulkulaitokselle 
kaikki miehityksen vahvistamista varten tar-
peelliset tiedot  ja  esitys aluksen miehityk-
seksi.  

10 §  

Miehityksen vahvistaminen  ja 
ennakkolausunto  miehityksestä 

Aluksen miehityksen vahvistaa merenkul- 

kulaitos.  
Aluksen tuleva laivanisäntä taikka asian-

omainen valtakunnallinen merenkulun työ-
niarkkinajärjestö voi pyytää merenkulkulai-
tokselta ennakkolausunnon aluksen miehi-
tyksestä. 

Aluksen miehitystä vahvistettaessa tulee 
ottaa huomioon turvallinen vandinpito, aluk-
sen  koko ja  tyyppi, aluksella kuljetettavat 
lastit, aluksen koneteho  ja  koneiston  auto-
maatioaste,  aluksen yleinen varustelutaso, 
huolto  ja  kunnossapito, liikennealue, matkus-
tajamäärä, ruokahuolto  ja puhtaanapito  sekä 
aluksella annettava koulutus. 

Lisäksi aluksen miehitystä vahvistettaessa 
tulee erityisesti ottaa huomioon, että aluksel-
la  on  riittävä miehitys käyttämään aluksen 
pelastusvälineistöä, palontorjuntalaitteistoaja 
muuta turvallisuuslaitteistoa sekä hoitamaan 
aluksen hälytysluettelossa määrättyjä tehtä-
viä. 

Miehitystä vahvistettaessa tulee ottaa huo-
mioon myös sosiaalisten tekijöiden välillinen 
vaikutus turvallisuuteen. 

Ennen aluksen miehityksen vahvistamista 
 tai ennakkolausunnon  antamista merenkulku- 

laitoksen tulee pyytää miehityshakemuksesta 
työsuojeluviranomaisen  ja  asianomaisten 
valtakunnallisten merenkulun työmark-
kinajärjestöjen lausunto.  Jos  joku lausunnon 
antajista tekee perustellun kirjallisen esityk-
sen, joka poikkeaa hakemuksessa esitetystä 
miehityksestä,  tai  muuten esittää perustellun 
neuvotteluvaatimuksen, merenkulkulaitoksen 
tulee neuvotella hakijan, asianomaisten val-
takunnallisten merenkulun työmarkkinajär-
jestöjen  ja työsuojeluviranomaisen  kanssa 
alukselle vahvistettavasta miehityksestä. En-
nen miehityksen vahvistamista merenkulku- 
laitoksen tulee mandollisuuksien mukaan 
kuulla kyseisen aluksen laivaväkeä.  Jos  neu-
votteluissa ei päästä yksimielisyyteen,  me-
renkulkulaitos  vahvistaa aluksen miehityksen 
enintään kuuden kuukauden koeajaksi. Koe- 
ajan kuluttua merenkulkulaitos vahvistaa 
aluksen miehityksen koeajalla saatujen koke-
musten perusteella.  

11 § 

Miehitystodistus  

Vahvistettuaan alukselle miehityksen  me-
renkulkulaitos  antaa alukselle miehitystodis-
tuksen, josta ilmenee aluksen vähimmäismie - 

fl  
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hitys  sekä laivaväen kokoonpano  ja  pätevyys 
eri liikennealueille.  

Muiden valtioiden toimivaltaisten viran- 
omaisten antamien pätevyyskirjojen 

12 § 	 tunnustaminen 

14 §  

S 

S  

Miehizyksen  muuttaminen 

Kun aluksen rakennetta, varustusta, käyt-
töä  tai liikennealuetta  muutetaan siinä mää-
rin, että vahvistetun miehityksen perusteet 
muuttuvat, laivanisännän tulee ilmoittaa siitä 
välittömästi merenkulkulaitokselle. Meren-
kulkulaitos vahvistaa tarvittaessa aluksen 
uuden miehityksen  10 §:n  säännösten mukai-
sesti. 

Alukselle vahvistettuun miehitykseen tyy-
tymätön aluksen laivanisäntä taikka valta-
kunnallinen merenkulun työmarkkinajärjestö 
voi muissa kuin  1  momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa hakea merenkulku laitokselta 
miehityksen muuttamista. Tämä voi tapahtua 
aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua 
miehityksen vahvistamisesta  tai  muuttami-
sesta  tai,  jos  kyseessä  on  alus, jonka vuotui-
nen käyttöaika  on  tätä lyhyempi, täyden toi-
mikauden jälkeen. Hakijan  on  esitettävä  ha-
kemuksessaan  ne seikat, joiden perusteella 

 hän  katsoo, että aluksen miehitystä olisi 
muutettava. Ennen miehityksen muutoksen 
vahvistamista merenkulkulaitoksen tulee 
pyytää hakemuksesta työsuojeluviranomai

-sen,  asianomaisten valtakunnallisten meren-
kulun työmarkkinajärjestöjen sekä aluksen 
laivanisännän lausunto.  

4  luku 

Laivaväen pätevyydet  ja  niitä koskevat 
yleiset säännökset  

13 § 

Patev;yskirjat  

Aluksella työskentelevällä tulee olla tässä 
asetuksessa määritelty pätevyys. Osoitetusta 
pätevyydestä annetaan pätevyyskirja. 

Konepäällystöön  kuuluvalla tulee mootto-
rialuksella olla moottorialukseen oikeuttava 
pätevyyskirja  ja höyryaluksessa höyryaluk

-seen otkeuttava pätevyyskirja. 
Radioasemanhoitajan  pätevyydestä sääde-

tään erikseen.  

Euroopan talousalueen valtion  (ETA-val- 
tio) toimivaltaisen  viranomaisen  ETA-valtion 
kansalaiselle antama STCW-95 -yleissopi-
muksen  mukainen pätevyyskirja tulee tun-
nustaa. Kirjallisesta hakemuksesta merenkul-
kulaitos antaa pätevyyskirjan tunnustamises-
ta  kelpoisuustodistuksen. 

Henkilölle, jolla  on  muun kuin  ETA-valti-
on toimivaltaisen viranomaisen antama 
STCW-95 -yleissopimuksen  mukainen päte-
vyyskirja, merenkulkulaitos voi myöntää 
kirjallisesta hakemuksesta  luvan  toimia suo-
malaisessa aluksessa tietyssä toimessa siten 
kuin edellä mainitussa yleissopimuksessa  on 

 määrätty. Hakemukseen  on  liitettävä toisen 
valtion viranomaisen antama pätevyyskirja 
sekä selvitys koulutuksesta, työkokemukses -
ta ja  terveydentilasta. Muun valtion viran-
omaisen antaman pätevyyskirjan tunnustami-
sesta merenkulkulaitos antaa kelpoisuusto-. 
distuksen, josta tulee ilmetä voimassaoloai-
ka. 

Muuhun kuin  ETA-valtion kansalaiseen, 
 jolle  on  myönnetty  ETA-valtion pätevyyskir

-ja,  sovelletaan mitä  2  momentissa säädetään. 
Edellä  1-3 momenteissa tarkoitettuun päte-

vyyskirjan  tunnustamiseen sovelletaan, mitä 
Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen  tun-
nustamisjärjestelmän voimaanpanosta  anne-
tussa laissa  (1597/1992)  säädetään,  ja  mitä 
Euroopan yhteisön säännösten mukaan  on 

 voimassa merenkulkijoiden vähimmäiskou-
lutustasosta. 

Pätevyyskirjan  tunnustamisen ehdoksi voi-
daan tarvittaessa asettaa  4  momentissa mai-
nitun  lain 5  ja  6 §:ssä  tarkoitettuja lisävaa-
timuksia.  

15 § 

Pätevyyskirjojen  muoto  ja  antaminen 

- Pätevyyskirjat antaa merenkulkulaitos,  jo- - 
ka  myös vahvistaa pätevyyskirjojen kaavan. 

Pätevyyskirjaa  on  haettava kirjallisesti. 
Hakemukseen  on  liitettävä selvitys koulutuk-
sesta  ja työkokemuksesta.  Hakemukseen  on 

 lisäksi liitettävä ilmoitus aikaisemmin mah-
dollisesti myönnetystä pätevyyskirjasta sekä 



passivalokuva.  Jos  kysymyksessä  on  hakijan 
ensimmäinen pätevyyskirja,  on  hakijan to-
distettava luotettavasti henkilöllisyytensä. 
Hakijan  on  myös esitettävä selvitys siitä, että 
hänellä  on  merimiesten terveydentilasta an-
nettujen säännösten  ja  määräysten mukainen 
terveys. 

Annetusta pätevyyskirjasta tehdään mer-
kintä merimiesrekisteriin  ja  pyynnöstä meri-
mieskirjaan.  

17 § 

Pätevyyskirjan  esittäminen 

Henkilön  on  säilytettävä alkuperäinen  pä-
tevyyskirjansa  ,ja kelpoisuustodistuksensa 

 siinä aluksessa, jossa  hän  toimii  ja  näytettä-
vä  se  asianomaisen viranomaisen vaatimuk-
sesta sekä esitettävä ottokatselmuksessa.  

5  luku 

16 
	 Kansi-  ja koneosaston pätevyyskirjat  

Pätevyyskirjojen  uusiminen 

Kansi-  ja konepäällystön pätevyyskiijat 
 sekä  48 §:ssä  mainitut säiliöaluksen laivavä

-en lisäpätevyyskirjat,  lukuun ottamatta koti-
maanliikenteeseen oikeuttavia pätevyyskirjo

-ja,  annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. 
Pätevyyskirjaa  tai lisäpätevyystodistusta 

uusittaessa pätevyyskirjan tai lisäpätevyysto-
distuksen  haltijan  on  esitettävä selvitys siitä, 
että  hän  on  säilyttänyt ammattipätevyytensä. 

Pätevyyskirjan  haltijan katsotaan säilyttä-
neen ammattipätevyytensä,  jos:  

1) hänellä  on edeltävien  viiden vuoden 
aikana vähintään vuosi hyväksyttävää meri- 
palvelua päällystötehtävissä;  

2) hän  on  toiminut  I  kohdassa mainittua 
meripalvelua vastaavissa tehtävissä;  

3) hän  on  suorittanut erityisen hyväksytyn 
koulutuksen;  tai 

4) hänellä  on  vähintään kolme kuukautta 
meripalvelua välittömästi ennen tehtävän 
vastaanottamista ylimääräisenä päällystön 
jäsenenä  tai  vastaava aika pätevyyskirjaa 
vastaavaa tehtävää alemmassa tehtävässä 
myös varsinaisena päällystön jäsenenä, ei 
kuitenkaan konepäällikkönä aluksella, jonka 
koneteho  on  vähintään  750 kW.  

Jäljempänä  48 §:ssä  mainitun säiliöaluksen 
laivaväen lisäpätevyystodistuksen haltijan 
katsotaan säilyttäneen pätevyytensä,  jos:  

I)  hänellä  on  hakemuksen jättämistä edel-
tävien viiden vuoden aikana vähintään vuosi 
meripalvelua säiliöaluksella;  

2) hänellä  on I  kohdassa mainittuun meri- 
palveluun rinnastettavaa työkokemusta säi-
liöalusten satamatoimintoihin liittyvissä teh-
tävissä;  tai 

3) hän  on  suorittanut erityisen hyväksytyn 
koulutuksen.  

18 § 

Kansipaällystön pätevyyskirjat 

Kansipäällystön pätevyyskirjoja  ovat:  
1) kuljettajankiija;  
2) kotimaanliikenteen laivurinkirja;  
3) vahtiperämiehenkirja;  
4) yliperämiehenkiia;  sekä  
5) merikapteeninkil)a.  

19 § 

Kuljettajankirja 

Kuljettajankfrjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) kuljettajan koulutus; sekä  
3) meripalvelua  kolme kuukautta kansi-  tai 

koneosastossa tai merenkulkulaitoksen  har-
kinnan mukaan muuta vastaavaa palvelua.  

20 § 

Kotimaanliikenteen laivurinkirfa  

Kotimaanliikenteen laivurinkirjan  saami-
seksi vaaditaan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) laivurin  koulutus; sekä  
3) meripalvelua  16  kuukautta kotimaanlii-

kenteessä  tai  sitä laajemmassa liikenteessä, 
mihin saa sisältyä enintään neljä kuukautta 
konepalvelua vastaavan liikenteen aluksella. 

Merenkulkulaitos  voi hyväksyä  1  momen-
tin  3  kohdassa tarkoitetun meripalvelun si-
jasta harkintansa mukaan soveltuvan koulu-
tuksen suorittaneelta kandeksan kuukautta 
meripalvelua kotimaanliikenteessä  tai  sitä 
laajemmassa liikenteessä, mihin saa sisältyä 
enintään neljä kuukautta konepalvelua vas-
taavan liikenteen aluksessa. 

. 

. 
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21 § 

Vahtiperämiehenkirja 

Vahtiperämiehenkirjan  saamiseksi vaadi-
taan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) vahtiperämiehen  koulutus; sekä  
3) meripalvelua:  
a) hyväksytyn harjoitusohjelman mukaises-

ti  12  kuukautta lähi-  tai  sitä laajemman lii-
kenteen aluksella, jonka bruttovetoisuus  on 

 vähintään  500; 
b) 36  kuukautta, josta vähintään  24  kuu-

kautta lähi-  tai  sitä laajemman liikenteen 
sellaisen aluksen kansiosastossa, jonka  brut-
tovetoisuus on  vähintään  500; tai 

c) vahtimiehen  koulutuksen suorittaneelta 
 12  kuukautta lähi-  tai  sitä laajemman liiken-

teen aluksella, jonka bruttovetoisuus  on  vä-
hintään  500.  

Edellä  1  momentin  3  kohdan  a-c alakoh-
dissa tarkoitettuihin meripalveluihin  tulee 
sisältyä vähintään kuusi kuukautta vandinpi-
toon liittyviä kansipäällystön valvonnassa 
suoritettavia tehtäviä komentosillalla.  

22 § 

Yliperämiehenkirja 

Yliperämiehenkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) merikapteenin  koulutus;  
2) vahtiperämiehenkirja;  sekä  
3) meripalvelua  12  kuukautta aluksen vah-

tiperämiehenä lähi-  tai  sitä laajemman lii-
kenteen aluksella, jonka bruttovetoisuus  on 

 vähintään  500. 

23 § 

Merikapteeninkirfa 

Merikapteeninkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) menkapteenin  koulutus;  
2) vahtiperämiehenkirja;  sekä  
3) meripalvelua:  
a) 36  kuukautta vahtiperämiehenä;  tai 
b) vahtiperämiehenä  24  kuukautta, josta 

vähintään  12  kuukautta tulee toimia yliperä-
miehenä. 

Edellä  I  momentin  3  kohdan  a  ja  b  ala- 
kohdassa tarkoitettu meripalvelu tulee olla 
palvelua lähi-  tai  sitä laajemman liikenteen 
aluksella, jonka bruttovetoisuus  on  vähintään 

 500. 

24 § 

Vähimmäisvaatimulcset  aluksen päällikön 
 pätevyydeksi 

Kotimaanliikenteen liikennealue  1:n nime
-tyllä ja rajatulla  alueella toimivassa alukses-

sa, jonka bruttovetoisuus  on  enintään  100, 
päälliköllä  tulee olla kuljettajankirja. 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka  brut-
tovetoisuus on  alle  300, päälliköllä  tulee olla 
kotimaanliikenteen laivurinkirja. Kotimaan- 
liikenteen liikennealueilla Ilja  III liiken-
nöivän  aluksen päälliköltä vaaditaan lisäksi 

 12  kuukauden meripalvelu perämiehenä  tai 
 päällikkönä. 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka  brut-
tovetoisuus on  vähintään  300  mutta  alle 

 1 000, päälliköllä  tulee olla vahtiperämie-
henkirja. Matkustaja-aluksen päälliköllä tu-
lee lisäksi olla  12  kuukauden meripalvelu 
perämiehenä  tai  päällikkönä. 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka  brut-
tovetoisuus on  vähintään  1 000  mutta  alle 

 3 000, päälliköllä  tulee olla yliperamiehen-
kirja. 

Lähiliikenteen  aluksessa, jonka  bruttove-
toisuus  on  alle  1 000, päalliköllä  tulee olla 
vahtiperämiehenkirja sekä  12  kuukautta  me-
ripalvelua vahtiperämiehenä.  Tästä meripal

-velusta  tulee vähintään kuusi kuukautta olla 
palvelua lähiliikenteessä.  Jos vahtiperämie-
henkirjan  saaminen perustuu  67 §:n 2  mo-
mentissa mainittuun laivurinkirjan rinnastuk

-seen,  voi tällaisen pätevyyskirjan haltija toi-
mia päällikkönä Itämerellä edellä mainituin 
ehdoin. 

Lähiliikenteen  aluksessa, jonka  bruttove-
toisuus  on  vähintään  1 000  mutta  alle  3 000, 
päälliköllä  tulee olla yliperämiehenkirja. 

Aluksessa, jonka bruttovetoisuus  on  vähin-
tään  3 000  ja kaukoliikenteen  aluksessa 
päälliköllä tulee olla merikapteeninkirja.  

25  § 
Konepäällystön pätevyyskirjat 

Konepäällystön pätevyyskirjoja  ovat: 
 1 ) koneenhoitajankirja; 

2) vahtikonemestarinkirja;  
3) konemestarinkirja;  
4) ylikonemestarinkirja;  sekä  
5) sähkömestarinkirja. 
Konepäällystön pätevyyskirjat sähkömesta-

rinkirjaa  lukuun ottamatta annetaan joko 



lo  

moottori-  tai höyryaluksia  varten  

26 § 

Koneenhoitajankirja 

Koneenhoitajankirjan  saamiseksi vaadi-
taan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) koneenhoitajan  koulutus; sekä  
3) tyokokemusta  16  kuukautta, josta  on 

 vähintään:  
a) kandeksan kuukautta meripalvelua  ko-

neosastossa haettavan koneenhoitajankirjan 
 mukaan joko vähintään  75 kW:n koneistolla 

varustetulla moottorialuksella tai höyryaluk-
sella,  jonka hoyrykattiloiden teholuku  on 

 vähintään  7;  tähän konepalveluun voidaan 
sisällyttää enintään neljä kuukautta palvelua 
kansiosastossa;  ja  

b) kandeksan kuukautta konepajapalvelua 
konepajassa, jossa valmistetaan  tai  korjataan 
voimakoneita  tai  paineastioita, taikka tela-
kalla  tai voimalaitoksessa  koneistojen  tai 
putkistojen asennustehtävissä. 

Merenkulkulaitos  voi harkintansa mukaan 
hyväksyä konepajapalvelun sijaan soveltuvaa 
koulutusta. 

Henkilöltä, jolla  on hoyrykoneenhoitajan
-kirja, vaaditaan moottorikoneenhoitajankirjan 

saamiseksi konepalvelua neljä kuukautta 
moottorialuksella. Vastaavasti vaaditaan 
moottorikoneenhoitajankirjan haltijalta höy-
rykoneenhoitajankirjan saamiseksi konepal-
velua neljä kuukautta höyryaluksella  tai  nel-
jä kuukautta palvelua höyrykattilan käyttäjä-
nä moottorialuksella, jonka höyrykattiloiden 
teholuku  on  vähintään  7, tai  kuusi kuukautta 
hoyrykattilan käyttäjänä maavoimalaitokses

-sa,  jonka hoyrykattiloiden teholuku  on  vä-
hintään  80. 

27 § 

Vahtikonemestarinkirja 

Vahtikonemestarinkirjan  saamiseksi vaadi-
taan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) vahtikonemestarin  koulutus; sekä  
3) työharjoittelua  vaihtoehtoisesti:  
a) 12  kuukautta hyväksytyn harjoitteluoh-

jelman mukaista palvelua;  tai 
b) menpalvelua  ja  työkokemusta yhteensä 

 24  kuukautta. 
Edellä  1  momentin  3  kohdan  b alakohdas-  

sa  tarkoitetusta  24  kuukauden ajasta  on  olta-
va  

1)12  kuukautta meripalvelua, josta vähin-
tään kuusi kuukautta hyväksytyn harjoitte-
luohjelman mukaista palvelua aluksen kone- 
osastossa haettavan vahtikonemestarinkirjan 
mukaan joko höyryaluksessa  tai mootto-
rialuksessa,  jonka konepäälliköltä vaaditaan 
vähintään vahtikonemestarin pätevyys;  

2) kandeksan kuukautta palvelua sekä voi-
makoneita valmistavassa  tai korjaavassa  ko-
nepajassa  että sähkölaitteiden asennus-  ja 
huoltotehtävissä;  sekä  

3) neljä kuukautta vaihtoehto isesti  1 tai 2 
 kohdassa tarkoitettua palvelua. 

Merenkulkulaitos  voi harkintansa mukaan 
hyväksyä  2  momentin  2  kohdassa mainitun 
palvelun sijaan hyväksyttyä koulutusta. 

Henkilöltä, jolla  on höyryaluksen  vahti-
konemestarinkirja, vaaditaan moottorialuksen 
vahtikonemestarinkirjan saamiseksi konepal-
velua kuusi kuukautta moottorialuksella. 
Vastaavasti vaaditaan moottorialuksen vahti-
konemestarinkirjan haltijalta höyryaluksen 
vahtikonemestarinkirjan saamiseksi konepal-
velua kuusi kuukautta höyryaluksella taikka 
kuusi kuukautta palvelua höyrykattilan käyt-
täjänä joko moottorialuksella, jonka höyry-
kattiloiden teholuku  on  vähintään  80, tai 
maavoimalaitoksessa,  jonka höyrykattiloiden 
teholuku  on  vähintään  400.  

Edellä  1  momentissa tarkoitettua koulutus-
ta  ja  siihen liittyvää harjoittelua tulee olla 
yhteensä vähintään  30  kuukautta, johon si-
sältyy vähintään kuusi kuukautta meripalve-
lua. Lisäksi koulutus  on  järjestettävä siten, 
että  se  tuottaa tiedollisen pätevyyden sekä 
höyry- että moottorialuksen vahtikonemesta-
rinkirjaa varten.  

28 § 

Konemestarinkirfa 

Konemestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) vahtikonemestarinkirja;  
2) ylikonemestarin  koulutus; sekä  
3) meripalvelua  vähintään  12  kuukautta 

vahtikonemestarina, haettavan pätevyyskirjan 
mukaan joko höyryaluksessa  tai mootto-
rialuksessa,  jonka konepäälliköltä vaaditaan 
vähintään konemestarin pätevyys. 

Henkilöllä, jolla  on höyryaluksen  kone-
mestarinkiija, vaaditaan moottorialuksen  ko-
nemestarinkirjan  saamiseksi moottorialuksen 
vahtikonemestarinkirja sekä  sen  saamisen  

S  
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.  

jälkeen hankittua työkokemusta kuusi kuu-
kautta konemestarina moottorialuksessa, jon-
ka koneteho  on  vähintään  750 kW.  

Vastaavasti vaaditaan moottorialuksen  ko-
nemestarinkirjan haltij  alta höyryaluksen  ko-
nemestarinkirjan  saamiseksi höyryaluksen 
vahtikonemestarinkirja sekä  sen  saamisen 
jälkeen kuusi kuukautta konepalvelua kone- 
mestarina höyry-  tai moottorialuksessa,  jossa 
hoyrykattiloiden teholuku  on  vähintään  400, 
tai maavoimalaitoksessa,  jonka teholuku  on 

 vähintään  1300. 

29 § 

Ylikonemestarinkirja 

Ylikonemestarinkirjan  saamiseksi vaadi-
taan:  

1) konemestarinkirja;  
2) ylikonemestarin  koulutus; sekä  
3) meripalvelua  vähintään  12  kuukautta 

konemestarina konemestarinkirjaan oikeute-
tun palvelun jälkeen, haettavan ylikonemes-
tarinkirjan mukaan joko höyryaluksessa  tai 
moottorialuksessa,  jonka konepäällikö Itä 
vaaditaan vähintään ylikonemestarin  pate-
vyys.  

Henkilöltä, )olla  on höyryaluksen  yli-
konemestarinkirja, vaaditaan moottorialuksen 
ylikonemestarinkirjan saamiseksi mootto-
rialuksen konemestarinkirja sekä  sen  saami-
sen jälkeen hankittua työkokemusta kuusi 
kuukautta konemestarina moottorialuksessa, 
jonka koneteho  on  vähintään  1 500 kW. 

 Vastaavasti vaaditaan moottorialuksen yli-
konemestarinkirjan haltijalta höyryaluksen 
ylikonemestarinkirjan saamiseksi hoyryaluk

-sen konemestarinkirja  sekä  sen  saamisen 
jälkeen hankittua konepalvelua kuusi kuu-
kautta höyrt-  tai moottorialuksessa,  jonka 
höyrykattiloiden teholuku  on  vähintään 

 1 300, tai maavoimalaitoksessa,  jonka teho- 
luku  on  vähintään  1 600. 

30 § 

Sähkömestarinkirja 

Sähkömestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) sähkömestarin  koulutus; sekä  
2) vähintään  12  kuukautta palvelua sähkö-

alan tehtävissä, josta vähintään kuusi kuu-
kautta tulee olla palvelua joko laivasähkö-
miehenä  tai laivasähköasennustehtävissä. 

31 §  

Vähimmäisvaatimukset aluksen 
konepäällikön pätevyydeksi 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka kone- 
teho  on  alle  350 kW  ja  jossa koneiston  hal-
lintalaitteet  on  niin sijoitettu, että sitä voi-
daan ohjata ohjauspaikalta, tulee päälliköllä 
olla vähintään kuljettajankirja. 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka kone- 
teho  on  vähintään  350 kW  mutta  alle  750 
kW,  tulee konepäälliköllä olla koneenhoita-
jankirja. 

Kotimaanliikenteen  aluksessa, jonka kone- 
teho  on  vähintään  750 kW  mutta  alle  1500 
kW,  tulee konepäälliköllä olla vahti-
konemestarinkirja. 

Lähi-  ja kaukoliikenteen  aluksessa, jonka 
koneteho  on  vähintään  350 kW  mutta  alle 

 750 kW,  tulee konepäälliköllä olla valui-
konemestarinkirja sekä meripalvelua vähin-
tään  12  kuukautta vahtikonemestarina. 

Lähi-  ja kaukoliikenteen  aluksessa, jossa 
koneteho  on  vähintään  750 kW  mutta  alle 

 1 500 kW,  tulee konepäälliköllä olla kone-
mestarinkirja. 

Aluksessa, jossa koneteho  on  vähintään 
 1 500 kW,  tulee konepäälliköllä olla yli-

konemestarinkirja.  

32 § 

Konemestarin lyökokemus  

Edellä  27-29 §:ssä  tarkoitettu meripalvelu 
koneosastossa  ja alveIu konepäällystötehtä-
vässä  aluksessa, jossa  on  tämän asetuksen 
mukainen konepäällystö, voidaan merenkul-
kulaitoksen harkinnan mukaan korvata kone- 
palvelulla muussakin aluksessa,  jos sen ko-
neteho  on  vähintään:  

kW teholuku 

vahtikonemestarinkirjaa  varten  350 	80 
konemestarinkirjaa  varten 	750 	400 
ylikonemestarinkirjaa  varten 	1 500 	1 300 

33 §  

Miehistön pätevyyskirjat 

Miehistön pätevyyskirjoja ovat: 
 1) kansimiehen pätevyyskirja; 
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2) vahtimiehen pätevyyskirja;  
3) matruusin  tai konemiehen pätevyyskirja; 
4) pursimiehen  tai  korjausmiehen päte-

vyyskirja; sekä  
5) laivasähkömiehen pätevyyskirja.  

34 § 

Kansimiehen pätevyyskirja 

Kansimiehen pätevyyskirjan  saamiseksi 
vaaditaan:  

1) vähintään  16  vuoden ikä; sekä  
2) kansimiehen  koulutus.  

35 § 

Vahtimiehen pätevyyskirja 

Vahtimiehen pätevyyskirjan  saamiseksi 
vaaditaan:  

1) vähintään  16  vuoden ikä; sekä  
2) kaksi kuukautta hyväksytyn harjoitusoh-

jelman mukaista menpalvelua  ja  vahtimie
-hen  koulutus.  

36 §  
Matruusin  tai konemiehen pate yyyskirja  

Matruusin  tai konemiehen pätevyyskirjan 
 saamiseksi vaaditaan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä; sekä  
2) merimiehen  koulutus sekä meripalvelua 

 12  kuukautta yleistoimihenkilönä kansi-  tai 
koneosastolla  kauppa-aluksessa, jonka  brut-
tovetoisuus on  vähintään  200  ja  koneteho 

 vähintään  350 kW.  
Edellä  1  momentin  2  kohdassa tarkoitetus-

ta meripalvelusta voidaan korvata yhteensä 
enintään kuusi kuukautta palvelulla yleistoi-
mihenkilönä kansi-  tai koneosastolla  kauppa- 
aluksessa, jonka bruttovetoisuus  on  vähin-
tään  100  ja  koneteho  vähintään  100 kW tai 

 vastaavassa puolustusvoimien  tai rajavartio
-laitoksen aluksessa.  

37 § 

Pursimiehen  tai  korjausmiehen 
päteiskirja 

Pursimiehen  tai  korjausmiehen pätevyys- 
kirjan saamiseksi vaaditaan:  

1) matruusin  tai konemiehen pätevyyskirja; 
 sekä  

2) laivamekaanikon  koulutus sekä matruu-
sin  tai konemiehen pätevyyskirjan  saamisen 
jälkeen  12  kuukautta meripalvelua yleistoi-
mihenkilönä kansi-  tai koneosastolla  kauppa- 
aluksessa, jonka bruttovetoisuus  on  vähin-
tään  200  ja  koneteho  vähintään  350 kW. 

38 § 

Laivasähkömiehen pätevyyskirja 

Laivasähkömiehen pätevyyskirjan  saami-
seksi vaaditaan:  

1) vähintään  18  vuoden ikä; sekä  
2) laivasähkömiehen  koulutus.  

6  luku 

Talousosaston pätevyyskirjat  

39 § 

Talousosaston pätev)yskirjat 

Talousosaston pätevyyskirjoja  ovat:  
1) talousapulaisen pätevyyskirja;  
2) laivakokin pätevyyskirja;  
3) kokkistuertin pätevyyskirja;  sekä  
4) talousesimiehen pätevyyskirja.  

40 § 

Talousapulaisen  pat  evyys/drja 

Talousapulaisen pätevyyskirjan  saamiseksi 
vaaditaan:  

1) vähintään  17  vuoden ikä; sekä  
2) talousapulaisen  koulutus.  

41 § 

Laivako/dn pätevyyskirja 

Laivakokin pätevyyskirjan  saamiseksi vaa-
ditaan:  

1) vähintään  17  vuoden ki,  
2) laivakokin  koulutus 

. 
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käsittelykoulutus.  

47 §  

Ro-ro-matkustaja-aluksen  laivaväen 
lisäpätevyydet 

Laivaväeltä,  joka  on  vastuussa  ro-ro-mat-
kustaja-aluksella matkustajien avustamisesta 
hätätilanteissa, vaaditaan  sen pätevyyskirjan 

 lisäksi, mitä toimeen muuten vaaditaan,  ro-
ro-matkustaja-aluksiin perehdyttävä hätäti-
lanne-  ja turvallisuuskoulutus. 

Ro-ro-matkustaja-aluksen päälliköltä, yli-
perämieheltä, konepäälliköltä,  1. konemesta

-riita  ja  muulta henkilöltä, joka  on  välittö-
mässä vastuussa matkustajien avustamisesta 
hätätilanteissa  tai  jolla  on  välitön vastuu 
alusturvallisuudesta  tai  lastista  ja sen  kun-
nittämisestä  tai luukkujen  ja  porttien sulke-
misesta, vaaditaan  sen pätevyyskirjan  lisäksi, 
mitä toimeen muuten vaaditaan,  ro-ro-mat-
kustaja-aluksien laivaväen erikoisturvalli-
suuskoulutus. 

Edellä  2  momentissa mainittu erikoistur-
vallisuuskoulutus  on  uusittava viiden vuoden 
välein. 

Koulutuksesta annetaan joko erillinen to-
distus  tai  asiasta tehdään merkintä aluksella 
pidettävään luetteloon.  

48 §  

Säiliöaluksen laivaväen lisäpätevyydet 

Laivaväeltä,  joka  on  vastuussa säiliöaluk-
sella  lastin  käsittelystä, vaaditaan  sen  pate-
vyyskirjan  lisäksi, mikä toimeen muuten 
vaaditaan:  

1) säiliöaluksen toim intoihin perehdyttävän 
koulutuksen suorittaminen;  tai 

2) hyväksytty kolmen kuukauden harjoitte-
lujakso säiliöaluksella. 

Oljysäiliöaluksen,  kern ikaalisäiliöaluksen 
 ja nestemäistä  kaasua kuijettavan säiliöaluk-

sen päälliköltä, yliperäniieheltä, konepäälli-
költä,  1. konemestarilta  ja  muulta henkilöltä, 
joka  on  välittömässä vastuussa  lastin  käsitte-
lystä, vaaditaan  sen pätevyyskirjan  lisäksi, 
mikä toimeen muuten vaaditaan:  

1) hyväksytyn kullekin yllä mainitulle säi-
liöalustyypille erikseen järjestettävän erikois-
koulutuksen suorittaminen; sekä  

2) vähintään kuusi kuukautta tehtävien  

edellyttämää meripalvelua tyypiltään saman-
laisessa aluksessa. 

Edellä  2  momentin  2  kohdassa mainittu 
kuuden kuukauden meripalvelu voidaan lu-
kea pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavaan 
meripalveluun.  

Jos  henkilöllä  on  jokin  2  momentin  mukai-
nen pätevyystodistus,  hän  saa toisen alustyy

-pin  lastin  käsittelyyn oikeuttavan pätevyysto-
distuksen suoritettuaan  2  momentissa tarkoi-
tetun erikoiskoulutuksen  ja hankittuaan  kol-
men kuukauden meripalvelun kyseisen tyyp-
pisellä säiliöaluksella.  

49  § 

Paineastian  käyttäjä 

Aluksen konepäällikön  on  tarvittaessa ni-
mettävä aluksen laivaväestä paineastialle 
yksi  tai  useampi käyttäjä  ja  hänet  on pereh-
dytettävä  aluksen paineastian käyttöön. 

Pameastian  käyttäjän tehtävänä  on  hoitaa 
paineastiaa käy'tönvalvojan antamien mää-
räysten  ja  ohjeiden mukaan. 

Paineastian  käyttäjän  on  oltava tehtävään 
kykenevä  18  vuotta täyttänyt henkilö.  J05  
kyseessä  on  höyrykattila, vaaditaan paineas

-tian käyttäjältä  12  kuukautta konepalvelua 
aluksessa, jossa  on  höyrykattila,  tai 12  kuu-
kauden palvelu lämmittäjänä maavoimalai-
toksessa.  

50  § 

Moottorialuksen paineastian 
käytönvalvoja 

Moottorialuksessa  olevien paineastioiden 
käytönvaivojana toimii aluksen konepäällik-
kö. 

Moottorialuksessa,jossa  on höyrykattiloita, 
 vaaditaan yhdeltä aluksen konepäällystöön 

kuuluvalta pätevyyskirja höyrykattilan käyt-
töön seuraavasti:  

1) höyrykattiloiden  yhteen lasketun teholu-
vun ollessa enintään  80  ja  paineen ollessa 
enintään  25 bar höyrykoneenhoitajankirja, 

 johon voidaan rinnastaa kattilalaitosten käy-
tön valvojien pätevyyskirjoista annetun ase-
tuksen  (213/1978)  mukainen  A-koneenhoita-
jankutja 

2) höyrykattiloiden yhteenlasketun teholu-
vun  ollessa yli  80  mutta enintään  400  ja  pai-
neen ollessa enintään  40 bar höyryvahti- 

S  
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konemestarinkirja,  johon voidaan rinnastaa 
kattilalaitosten käytön valvoj ien pätevyyskir-
joista annetun asetuksen mukainen ali-
konemestarinkirja;  

3) höyrykattiloiden yhteenlasketun teholu-
vun  ollessa yli  400  mutta enintään  1 600 
höyrykonemestarinkirja,  johon voidaan rin-
nastaa kattilalaitosten käytön valvojien  pate-
vyyskirjoista  annetun asetuksen mukainen 
konemestarinkirja; sekä  

4) hoyrykattiloiden yhteenlasketun teholu-
vun  ollessa yli  1 600 hoyry-ylikonemestarin

-kirja, johon voidaan rinnastaa kattilalaitosten 
käytön valvoj ien pätevyyskirjoista annetun 
asetuksen mukainen ylikonemestarinkirja.  

8  luku 

Vandinpito  

51 § 

Vahtikuntoisuus  

Lepo-  ja työajoista  säädetään merityöaika-
laissa, työajasta kotimaanliikenteen aluksilla 
annetussa laissa sekä merimiesten vuosilo-
malaissa. 

Aluksen vahtijärjestelyt  on  järjestettävä si-
ten, ettei väsymys heikennä vahtihenkilöstön 
suorituskykyä. Laivaväen tehtävät  on  järjes-
tettävä siten, että  matkan  aloittava vahti sa-
moin kuin seuraavatkin vandit ovat vahtiin 
tullessaan tarpeeksi levänneitä  ja  muutenkin 
tehtävänsä edellyttämässä kunnossa.  

52  § 

Vandinpitojärjestelyt  ja vandissa 
noudatettavat  periaatteet 

Laivanisännän,  aluksen päällikön, kone- 
päällikön  ja koko vahtihenkilöstön  tulee var-
mistaa, että aluksessa pidetään turvallista 
vahtia  tai  vallitseviin olosuhteisiin nähden 
tarpeellisia vahteja. Liikenneministeriö päät-
tää tarkemmin vandinpidosta aluksilla  sen 

 varmistamiseksi, että STCW-95 -yleissopi-
muksen vandinpitoa  koskevia määräyksiä 
noudatetaan. 

Aluksen päällikön  on  huolehdittava siitä, 
että vahtijärjestelyt ovat riittävät turvallisen 
vandin  tai  turvallisten vahtien toteuttamisek- 

si, ottaen huomioon vallitseva tilanne  ja  olo-
suhteet. Lisäksi aluksen päällikön tulee val-
voa, että seuraavat seikat toteutuvat:  

1) komentosiltavandissa  oleva vahtipäällik
-kö  vastaa aluksen turvallisesta navigoinnista 

vahtinsa aikana, jolloin hänen  on  oltava  kai-
ken  aikaa läsnä komentosillalla  tai  sen  välit-
tömässä läheisyydessä;  

2) radioaseman hoitaja vastaa jatkuvan  ra-
diopäivystyksen  pitämisestä asianmukaisilla 
taajuuksilla vahtivuoronsa aikana;  

3) konevandin vahtipäällikön  on  oltava  ko-
nepäällikön  antamien ohjeiden mukaisesti 
saapuvilla  ja  valmiina huolehtimaan  koncis-
totiloista  sekä tarvittaessa läsnä koneistoti

-lassa vahtivuoronsa  aikana;  ja  
4) turvallisuuden varmistamiseksi ,järjeste-

tään sopiva  ja  tehokas vandinpito aina, kun 
alus  on  ankkurissa  tai  laituriin kiinnitettynä 
sekä, siinä tapauksessa että alus kuljettaa 
vaarallisia aineita, vandinpidossa  on  otettava 
erityisesti huomioon vaarallisen  lastin  luon-
ne, maara,pakkaus-  ja ahtaustapa  sekä ne 
erityisolosuhteet, jotka vallitsevat aluksella, 
merellä  tai  maissa. 

irnn  
Erinäiset säännökset  

53  § 

Vahvistetusta  miehityksestä poikkeami- 
nen 

Jollei siinä satamassa, jossa alus  on,  ole 
saatavissa pätevää laivaväkeä ilman kohtuu-
tonta viivytystä  tai  kustannusta,  merenkulku- 
hallitus voi maaratyksi ajaksi  tai maarätylle 

 matkalle  myöntää alukselle oikeuden poiketa 
vahvistetusta miehityksestä edellyttäen, ettei 
turvallisuutta vaaranneta miehityksen vähen-
täm isellä. 

Miehitys  on täydennettävä  niin pian kuin 
 se  käytännössä  on  mandollista.  

54  § 

Miehitystodistuksessa määrälystä 
 pätevyydestä poikkeaminen 

Pakottavissa  olosuhteissa voi merenkulku- 
laitos, milloin  se  katsoo, että menettely ei ai- 
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heuta  vaaraa ihmishengelle, omaisuudelle 
eikä ympäristölle,  ja  kuultuaan asianomaista 
alan valtakunnallista järjestöä, myöntää kir-
jallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa 
henkilölle erivapauden toimia määrätyssä 
aluksessa määräajan, joka ei kuitenkaan saa 
ylittää kuulla kuukautta kerrallaan, toimessa, 
johon oikeuttavaa pätevyyskirjaa hänellä ei 
ole, edellyttäen että erivapauden saajalla  on 

 riittävä pätevyys toimen turvalliseksi hoita-
miseksi. Kotimaanliikenteessä voidaan eriva

-paus  myöntää pakottavien olosuhteiden li-
säksi myös, milloin  2  luvun säännösten nou-
dattaminen johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuu

-teen.  
Muualla kuin kotimaanliikenteessä voidaan 

erivapaus päällikön  ja  konepäällikön  toimiin 
myöntää kuitenkin  vain  erityisen pakottavis

-sa  olosuhteissa  ja  silloinkin  vain  niin lyhy-
eksi aikaa kuin mandollista. 

Erivapaus  voidaan myöntää  vain  seuraavan 
ylemmän pätevyyskirjan edellyttämään tehtä-
vään. Milloin henkilöllä ei ole mitään  pate-
vyyskirjaa,  voidaan hänelle myöntää eriva

-paus  alimman pätevyyskirjan edellyttämään 
tehtävään,  jos hän  koulutuksensa  ja  koke-
muksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan 
täytettävän toimen.  

55  § 

Rahtaus  ulkomaalaiselle  

Jos  suomalainen alus  on  randattu ulkomaa-
laiselle käytettäväksi kolmansien  maiden 

 välisessä liikenteessä ehdoin, että ulkomaa-
lainen rahtaaja voi määrätä aluksen käytöstä 
merenkulkuun, tulee päälliköllä olla tämän 
asetuksen mukainen pätevyyskirja  tai  kel

-poisuustodistus  ja  muulla laivaväellä heidän 
tehtäviensä edellyttämä pätevyyskirja  tai  kel

-poisuustodistus.  

56  § 

Poikkeukset liikennealueista  

Milloin alus liikennöi rajoitetulla alueella 
ulkomailla, merenkulkulaitos voi kirjallisesta 
hakemuksesta, kuultuaan työsuojeluvi-
ranomaista  ja  asianomaisia valtakunnallisia 
merenkulun työmarkkinajärjestöjä sekä otta-
en huomioon liikenteen laadun, yksittäista- 

pauksessa  määrätä, että tällainen liikenne  on 
 aluksen laivaväen lukumäärän  ja  pätevyyden 

puolesta rinnastettava suppeampaan, siihen 
verrattavaan liikenteeseen.  

57 § 

Vuokraveneen  miehitys 

Vuokraveneen  miehityksestä säädetään 
erikseen.  

58 § 

Kalastusaluksen  miehitys 

Kalastusaluksen  miehityksestä säädetään 
erikseen.  

59  § 

Linjaluotsin  pätevyys 

Linjaluotsin  pätevyydestä säädetään erik-
seen. 

Aluksen päällikön vähimmäisikä 

Aluksen päällikkönä toimivan  on  oltava  20 
 vuotta täyttänyt. Kotimaanliikenteen alukses-

sa, jonka päälliköltä vaaditaan kulettajankir
-ja  tai kotimaanliikenteen laivurmkirja, on 

 päällikön kuitenkin oltava  18  vuotta täyttä-
nyt.  

61  §  
Tarkemmat säännökset  ja  valvonta 

Liikenneministeriö voi tarvittaessa antaa 
tarkempia säännöksiä  ja  ohjeita tämän ase-
tuksen täytäntöönpanosta. 

Liikenneministeriö antaa tarkempia sään-
nöksiä vandinpidosta. 

Tämän asetuksen sekä  sen  nojalla annettu-
jen säännösten noudattamista valvoo meren-
kulkulaitos. 

SI  
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62  § 
Rangaistusseuraamukset  

Joka rikkoo tämän asetuksen  tai  sen  nojal-
la annettuja säännöksiä,  on  tuomittava niin 
kuin merilaissa  (674/1994)  säädetään. 

Pätevyyskirjan  tai  kelpoisuustodistuksen 
 menettäminen  

Merenkulkulaitos  voi peruuttaa antamansa 
pätevyyskirjan  tai myöntämänsä  kelpoisuus- 
todistuksen maaraajaksi  tai  kokonaan henki-
löltä, joka:  

1) jatkuvasti tätä asetusta  tai  sen  nojalla 
annettuja säännöksiä rikkomalla  on  osoitta-
nut puuttuvaa halua niiden noudattamiseen;  

2) käyttää väärin pätevyyskirjaansa  tai  kel-
poisuustodistustaan;  

3) muutoin erittäin raskauttavien asianhaa-
rojen vallitessa ryhtyy sellaiseen tehtävään 
aluksessa, johon hänen pätevyyskirjansa  tai 
kelpoisuustodistuksensa  ei oikeuta;  

4) toistuvasti ottaa vastaan toimen, johon 
hänen pätevyyskirjansa  tai  kelpoisuustodis-
tuksensa  ei oikeuta;  tai 

5) muutoin tärkeällä tavalla rikkoo päte-
vyys-  tai miehityssäännöksiä. 

Merenkulkulaitoksen  päätös pätevyyskirjan 
 tai kelpoisuustodistuksen  peruuttamisesta 

tulee voimaan heti. Pätevyyskirja  tai  kel-
poisuustodistus  on  tällöin välittömästi pa-
lautettava merenkulkulaitokselle. 

Ennen  1  momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä merenkulkulaitoksen  on  annettava 
henkilölle, jonka pätevyyskirjan  tai  kel-
poisuustodistuksen  peruuttamista merenkul-
kulaitos harkitsee, tilaisuus  tulla kuulluksi. 

Merenkulkulaitoksen  päätös pätevyyskirjan 
peruuttamisesta  on  annettava tiedoksi asian- 
osaiselle siten kuin tiedoksiannosta  hallin-
toasioissa  erikseen säädetään. 

Muutoksenhaku 

Muutoksen hakemisesta tässä asetuksessa 
tarkoitettuun päätökseen säädetään hallinto-
lainkäyttölaissa  (586/1996). 

10  luku 

Voimaantulo-  ja siirtymäsäännökset  

65  § 
Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä tam-
mikuuta  1998.  

Asetuksen  44  §  ja  45 §:n 4  momentti tule-
vat kuitenkin voimaan  I  päivänä elokuuta 

 1998.  
Sen  estämättä mitä  1  ja  2  momentissa sää-

detään, koulutuksen  ja pätevyyskirjojen  osal-
ta voidaan edellä mainittuja säännöksiä nou-
dattaa aiemminkin,  jos  kyseisten säännösten 
vaatimukset täyttyvät. 

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat ase-
tukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen:  

1) aluksen miehityksestä  ja laivahenkilö
-kunnan pätevyydestä  14  päivänä maaliskuuta 

 1984  annettu asetus  (250/1984);  sekä  
2) vandinpidosta  aluksella  25  päivänä 

syyskuuta  1981  annettu asetus  (666/1981).  
Aluksen miehityksestä  ja laivahenkilökun-

nan  pätevyydestä annetun asetuksen  27  §  
sekä  7-9  luku jäävät kuitenkin voimaan  1 

 päivään helmikuuta  2002.  

Pätevyyden säilyttäminen 

Henkilö, joka  on 36  kuukauden ajan työs-
kennellyt jossakin tämän asetuksen mukai-
sessa miehistöasteen pätevyyskirjaa vastaa-
vassa  tehtävässä  ja  joka kokemuksensa no-
jalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen 
toimen,  on  oikeutettu saamaan kyseisen  pä-
tevyyskirjan  kanden vuoden ajan tämän ase-
tuksen voimaantulosta.  

67  § 
 Aiempi pätev).ys 

Aikaisempien säännösten mukaiset  pate-
vyyskirjat  ja  -todistukset ovat voimassa  I 

 päivään helmikuuta  2002.  
Aiemmin myönnetyn pätevyyskirjan  tai 

 -todistuksen nimi rinnastetaan seuraavasti: 



Asetuksen  (250/1984)  Tämän asetuksen 
mukainen  pätevyyskirja  mukainen pätevyys - 
tai pätevyystodistus 	kirja 

merikapteeni 
yliperämies 

 perälnies 
laivuri  
kuljettaja  I  

kuljettaja  II 
ylikonemestari 

 konemestari 
 alikonemestari 

koneenhoitaja 
sähkömestari 
pursimies  

merikapteeni 
yliperämies 

 vahtiperämies 
vahtiperärnies 
kotimaanliikenteen lai

-vu  
kuljettaja 

 ylikonemestari 
 konemestari 

 vahtikonemestari 
koneenhoitaja 
sähkömestari 
pursimies  tai  korjaus-
mies  
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konemies 	 matruusi  tai konemies 
konevahtimies 	vahtimies 
talousesimies 	talousesimies 
kokkistuertti 	kokkistuertti 
laivakokki 	 laivakokki 
laivataijoilija 	- 
laivahuoltaja 	talousapulainen  

Tämän asetuksen mukaisen  pätevyyskirjan 
 saamiseksi hakijan tulee osoittaa, että  hän 

 täyttää koulutuksen  ja  työkokemuksen osalta 
tämän asetuksen vaatimukset.  

68 § 

 Aiemmat  miehitykset 

punippumies 	- 	 Alukselle,  jolle  on  ennen tämän asetuksen  
matniusi 	 matruusi  tai konemies 	voimaantuloa vahvistettu miehitys, voidaan  

uoIimatruusi 	vahtunies 	 miehitystodistuksen voimassaoloajan päätyt- 
kansimies 	 kansunies 	 tyä  vahvistaa aiemman  miehitystodistuksen 
koriausmies 	pirsimies  tai korJaus- 	mukainen miehitys,  jos  12  §:stä  ei muuta mies  
laivasähkömies 	laivasähkömies 	JOflUU.  

Helsingissä  19  päivänä joulukuuta  1997  

Tasavallan Presidentti 

MARTTI  AHTISAARI  

Liikenneministeri  Matti Aura 

S  
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ASETUS ALUKSEN MIEHITYKSESTA  JA 
 LAI VAHENKILÖKUNNAN  PÄTEVYYDESTÄ  (16.3.1984/250) 

27  §  (31.10.1986/779)  Pätevyyskirjojen  uusiminen 

Kansi-  ja  konepäällystön pätevyyskirjat  sekä  82  §:ssä  mainitut säiliöaluksen henkilökunnan 
lisäpätevyystodistukset, lukuun ottamatta sisä-  ja  kotimaanliikenteeseen  oikeuttavia kuijettajan

-ja  koneenhoitajankirjoja,  annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Pätevyyskirjaa  tai  lisäpätevyystodistusta uusittaessa pätevyyskirjan  tai  lisäpätevyystodistuksen 
 haltijan  on  esitettävä selvitys siitä, että  hän  on  säilyttänyt ammattipätevyytensä. 

Pätevyyskirjan  haltijan  on  katsottava sailyttäneen ammauipätevyytensä,  jos:  
I)  hänellä  on  edeltävien  viiden vuoden aikana vähintään vuosi hyväksyttävää meripalvelua 

päällystötehtävissä;  tai 
2) hän  on  toiminut  I  kohdassa mainittuihin päällystötehtäviin rinnastettavissa, pätevyyskir-

jaansa vastaavissa tehtävissä merenkulkuelinkeinon, merenkulkuun liittyvän hallinnon, merenku!-
kuopetuksen, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, laivanrakennusteoll isuuden  tai  voimalaitosalan 

 piirissä taikka merenkulkuhallituksen harkinnan mukaan myös muissa tehtävissä;  tai 
3) hän  on  suorittanut erityisen opetushallituksen määräämän kertauskuulustelun  tai  opetus- 

hallituksen hyväksymän uudelleenkoulutuskurssin;  (22.12.1993/1443)  taikka  
4) hänellä  on  vähintään kolme kuukautta meripalvelua välittömästi ennen tehtävän 

vastaanottamista ylimääräisenä päällystön jäsenenä  tai  konepäällystöön  kuuluvalla vastaava aika 
pätevyyskirjaa vastaavaa tehtävää alemmassa tehtävässä myös varsinaisena pääl lystön jäsenenä, 
ei kuitenkaan konepäällikkönä  13  -  15, 20  ja  24  §:ssä  tarkoitetuissa aluksissa. 

Jäljempänä  82  §:ssä  mainitun lisäpätevyystodistuksen haltijan katsotaan säilyttäneen pätevyy-
tensä,  jos  hänellä  on  hakemuksen jättämistä edeltävien viiden vuoden aikana vähintään vuosi 
meripalvelua säiliöaluksessa. 



20 

7  luku.  Kansiosaston pätevyyskirjat  ja  -todistukset  

30  Kansipäällvstön  pate  vvvskirjat  ja  kansimiehistön j,üievvvstodistukset 

Kansipaallystön patevyyskirjoja  ovat:  
1) merikapteeninkirja,  
2) ylipeiiniehenkiiiu  
3) perämiehenkirja;  
4) laivurinkirja;  
5) linjaluotsinkirja, sckä  
6)kul  jeitajankirjat  I  ja Il  
Kansinìiehistön pätevvsiodistuksia  oval: 
I )  piirsi miehen päte'yystodistus  
2 Pu mppu  miehen pätevyystodi stus;  
3) matruusi  ii pätcvyystodistus 
4) puolimatruusin piitevyystodistus;  seka  
5) kansimiehen pätevyystodistus.  
(6  kohta kumottu  30.11.1990/1043). 

3 1 	i.4erikapteen iiikiia  

Merikapteeninkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1 nicrikapteenin opiniolinjan  suorittaminen: sekä  
2) meripalvelua 18  kuukautta aluksen vahtiperämiehena  tai päällikköna yliperämichenkiijaii 

 saamiseen edellytetyn tutkinnon  ja  palvelun jälkeen. Tästä meripalvelusta  on  oltava vähintiian 
 12  kuukautta palvelua kaukoliikenteessä  tai lähiliikenteessä itämerenliikennealueen  ulkopuolella 

hruttovctoisuudeltaan vähintään  200 rekistcritonnin  aluksella. Vaaditusta  18  kuukauden meri- 
palvelusta saa olla enintään  6  kuukautta palvelua itämei -enliikenteessä hruttovetoisuudcltaan 
vähintään  200 rekisteritonnin  aluksen päällikkönä  tai \'ähintään 1600 rekisteritonnin alukseti 
perämiehenä. (3 1. 10. 1986/779) 

32 	Yliperamiehenkirja 

Yliperärniehenkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) perämiehenkirja,  joka perustuu kaksivuotiscn perämicheti opintolinjan  tai  aikaisemman 

yliperämiesluokan suorittamiseen;  (31 .10.1986/779)  sekä  
2) meripalvelua  18  kuukautta aluksen vahtiperärniehenä bruttovetoisuudeltaan vähintään  200 

rekisteritonnin  aluksella itämeren-  tai  sitä laajemmassa liikenteessä; tästä meripalvelusta  on  oltava 
vähintään  6  kuukautta palvelua kaukoliikenteessä  tai lähiliikenteessä itämerenliikenteen  alueen 
ulkopuolella.  (30.11.1990/1043) 

•i  
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33  §  (30.11.1990/1043)  Perärniehenkirja 

Perämiehenkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) perärniehen opintolinjan  suorittaminen; sekä  
2) meripalvelua 24  kuukautta itämeren-  tai  sitä laajemman liikenteen bruttovetoisuudeltaan 

vähintään  200 rekisteritonnin  aluksen kansiosastossa. 

Edellä  I  momentin  2  kohdassa tarkoitetusta nieripalvelusta tulee vähintään  6  kuukautta olla 
palvelua kaukoliikenteessä  tai lähili ikenteessä itämerenliikenteen  alueen ulkopuolella. Meripal- 
veluun  tulee myös sisältyä vähintään  6  kuukautta kansipalvelua merivandinpitoon liittyvissä 
tehtävissä. Merenkulun peruslinjan yleisjakson  tai  merimiesten perusopintolinjan suorittaneelta 
vaaditaan vastaavaa nieripalvelua  12  kuukautta kansiosastossa. 

Päällikkötodistuksen  saamiseksi tulee meripalveluun sisältyä  12  kuukautta palvelua 
perämiehenä.  

S § Laivurinkirja 

Laivurinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  18  vuoden ikä:  
2) laivurin opintolinjan  tai  kurssin suorittaminen; sekä  
3) meripalvelua  24  kuukautta aluksen kansiosastossa, josta kuitenkin saa olla enintään  12 

 kuukautta palvelua sisäliikenteessä. Merenkulun peruslinjan yleisjakson  tai  merimiesten perus-
opintolinjan suorittaneelta vaaditaan vastaavaa meripalvelua  12  kuukautta kansiosastossa, josta 
kuitenkin saa olla enintään  6  kuukautta palvelua sisäliikenteessä. Sisäliikenteeseen oikeuttavan 
laivurinkirjan osalta ei meripalvelua sisäliikennettä laajemmassa liikenteessä vaadita. 

Meripalveluun  tulee sisältyä vähintään  6  kuukautta kansipalvelua merivandinpitoon liittyvissä 
tehtävissä. 

Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään konemestarin pätevyyden omaava 
henkilö, joka  on  suorittanut opetushallituksen hyväksynìän laivurin jatkokoulutusjakson, johon 
sisältyy vähintään  6  kuukautta ohjattua harjoittelua kansiosastossa merivandinpitoon liittyvissä 

• 	
tehtävissä.  (22.12.1993/1443) 

Päällikkötodistuksen  saamiseksi tulee meripalveluun sisälivä  12  kuukautta palvelua 
perämiehenä, josta  on  oltava vähintään  6  kuukautta palvelua itämerenliikenteessä,  jos 

 päällikkötodistus  oikeuttaa toimimaan päällikkönä itämerenliikenteessä.  (3 I . 10.1986/779) 

35  § Kuljettajankirja  I  

Kuljettajankirja  1:n  saamiseksi vaaditaan:  
I)  vähintään  18  vuoden ikä;  
2)  kuljettaja-koneenhoitajan opintolinjan  tai  kurssin suorittaminen; sekä  
3) meripalvelua 24  kuukautta sisä-  tai  sitä laajemmassa liikenteessä, mihin saa sisältyä 

enintään  6  kuukautta konepalvelua vastaavan liikenteen aluksessa. Merenkulun peruslinjan 
yleisjakson  tai  merimiesten perusopintolinjan suorittaneelta vaaditaan meripalvelua  12  kuukautta 
sisä-  tai  sitä laajemmassa liikenteessä, mihin saa sisältyä enintään  6  kuukautta konepalvelua 
vastaavan liikenteen aluksessa. 



22 

36  § Kuljettujwzkirja  /1  

Kuljettajankirja  11:n  saamiseksi vaaditaan:  
I)  vähintään  IS  vuoden ikä;  
2) kul jettaja-koneenhoitajan  kurssin suorittaminen; sekä  
3) riittävä tottumus niihin tehtäviin, joihin kuljettajankirja  Il  oikeuttaa.  

37 §  (30.  /  1.1990/1043) Pursimiehen pätevvvstodistus 

Pursimiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) matruusin pätevyystodistus; sekä  
2) korjaajan opintolinja  sekä  12  kuukautta meripalvelua kansiosastossa matruusin  tai 

 korjausmiehen pätevyystodistuksen saamisen jälkeen. 

Merenkulkuhallitus  voi yksittäistapauksessa myöntää pursimiehen pätevyystodistuksen 
henkilölle, jolla vuoden  1991  loppuun mennessä  on 48  kuukautta meripalvelua matruusin 
pätevyystodistuksen saamisen jälkeen  ja  joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan 
kyseisen toimen.  

38 § Puinppunie/zen pätevvvstodistus 

Pumppumiehen pätevyystodi stuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) matruusin  tai konemiehen pätevyystodistus;  sekä  
2) 12  kuukautta meripalvelua bruttovetoisuudeltaan vähintään  100 rekisteritonriin säiliö

-aluksessa matruusin  tai konemiehen pätevyystodistuksen  saamisen jälkeen.  

39  §  Matruusin  pate  vyvstodistus  

Matruusin pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään  18  vuoden ikä sekä:  
1) merimiehen opintolinjan  suorittaminen sekä meripalvelua  12  kuukautta kansiosastolla 

bruttovetoisuudeltaan vähintään  100 rekisteritonnin  kauppa-aluksessa;  tai 
2) merimiesten perusopintolinjan suorittaminen  ja  24  kuukautta meripalvelua kansiosastolla 

bruttovetoi suudeltaan vähintään  100 rekisteritonnin  kauppa-aluksessa. 

Edellä  I  ja  2  kohdassa tarkoitetusta meripalvelusta voidaan korvata yhteensä enintään  6 
 kuukautta kansipalvelul  la bruttovetoisuudeltaan  vähintään  65 rekisteritonn in  kauppa-aluksessa  tai 

 sellaisessa puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen  aluksessa taikka muussa  hall innol I isessa 
 aluksessa, jonka uppouma  on  vähintään  30  tonnia,  tai  merta kulkevassa koululaivassa. 

Merenkulkuhallitus  voi yksittäistapauksessa myöntää matruusin pätevyystodistuksen henkilölle, 
jolla vuoden  1995  loppuun mennessä  on 36  kuukautta meripalvelua kansiosastolla bruttovetoi-
suudeltaan vähintään  100 rekisteritonnin  kauppa-aluksessa  ja  joka kokemuksensa nojalla selvästi 
kykenee hoitamaan kyseisen toimen.  (28.6.1994/590) 

40 §  (30.11.1990/1043) Puolimatruusin pätevyystodistus 

Puolimatruusin pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan vähintään  16  vuoden ikä sekä: 
 1) 2  kuukautta meripalvelua  ja  merenkulun peruslinjan yleisjakson  tai  merimiesten 

perusopintolinjan suorittaminen;  tai 
2)12  kuukautta meripalvelua, johon sisältyy vähintään  6  kuukautta kansipalvelua 

merivandinpitoon liittyvissä tehtävissä; taikka 
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3) konemiehistön pätevyystodistuksen saaneelta opetushallituksen  hyväksymä yleistoimen 
täydennyskoulutusjakson suorittamirien.  (22.12.1993/1443) 

41 §  (31.10.1986/779)  Kansimiehen pätevyystodistus 

Kansimiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
I)  vähintään  16  vuoden ikä; sekä  
2)  merenkulun peruslinjan yleisjakson  tai  merimiesten perusopintolinjan suorittaminen taikka 

vähintään  6  kuukauden  kokemus kansimiestehtävissä  rajoitetun  tai sisäliikenteen  aluksilla.  

42  § Lisätodistus yleistoimipätevyydestä  (Kum. 30.11.1990/1043) 

43 §  (22.12.1993/1443)  Meriupseerintutkinnon  ja toirniupseerin virkatutkinnon  perusteella 
annettavat pätevyyskirjat 

Merisotakoulussa suoritettu upseeri ntutkinto, täydennettynä tarvittaessa opetushallituksen 
vaatimalla tavalla, tuottaa samat oikeudet kuin peräm iehentutkinto. Perämiehenkirjan saamiseksi 
vaaditaan lisäksi  12  kuukautta meripalvelua puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen  aluksilla 
päällystöasemassa. 

Merisotakoulussa  tai merivartiokoulussa  suoritettu toimiupseerin ylempi virkatutkinto 
merenkul  kul i njal  la, täydennettynä  tarvittaessa opetushal  I  itu ksen  vaatimalla tavalla, tuottaa samat 
oikeudet kuin laivurin tutkinto. Laivurinkirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi  12  kuukautta meri- 
palvelua puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen  aluksilla toimiupseerina. 

Toimiupseerin  alempi virkatutkinto merenkulkul injalla täydennettynä tarvittaessa opetus- 
hallituksen vaatimalla tavalla tuottaa samat oikeudet kuin kuljettajankirja I:een vaadittava 
tutkinto. Kuljettajankirja  1:n  saamiseksi vaaditaan lisäksi  12  kuukautta meripalvelua puolustus-
voimien  tai rajavartiolaitoksen  aluksilla.  

8  luku.  Koneosaston pätevyyskirjat  ja  -todistukset  

44 § Konepääilvslön pätevyvskirjat  ja koneiniehistön pätevvystodistukset 

Konepäällystön pätevyyskirj  oj  a  ovat:  
I) ylikonemestarinkirja; 
2) konemestarinkirj  a; 
3) alikonemestarinkirja;  
4) sähkömestarinkirja;  sekä  
5) koneenhoitajankirja. 

Konepäällystön pätevyyskirjat sähkömestarinkirjaa  lukuunottamatta annetaan joko moottori- 
aluksia  tai höyryaluksia  varten. 

Konemiehi  stön pätevyystodistuksia  ovat: 
 I) koijausmiehen pätevyystodistus; 

2) laivasähkömiehen pätevyystodistus;  
3) konemiehen pätevyystodistus;  sekä  
4) konevahtimiehen pätevyystodistus.  
(5  kohta kumottu  30.11.1990/1043) 
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45  § Y/ikone,nestari'ikirja 

Ylikonernestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
I)  konernestarinkirja;  
2) teknillisen oppilaitoksen koneosaston konernestarien opintosuunnan täydellinen oppimäärä. 

Teknillisen oppilaitoksen koneenrakennus-, konstruktio-  tai  valmistustekniikan  linjan täydellisen 

oppimäärän suorittaneilta vaaditaan, että heillä  on  konemestarien opintosuunnan  käsittävän 

teknillisen oppilaitoksen antama todistus siitä, että asianomaisella  on  hyväksytyt tiedot kone- 

mestarien opintosuunnan sähkö-  ja  erikoisammattiaineiden  sekä englanninkielen oppimäärissä  

(31.10.1986/779)  sekä  
3) meripalvelua konemestarinkirjan  saamisen jälkeen  1 2  kuukautta konemestarina, haetta\'an 

ylikonemestarinkirjan  mukaan joko höyry-  tai  moottorialuksessa.  jonka konepääl  I  iRon  tulee täniIn 

asetuksen mukaan olla ylikonemestari.  

1-lenkilöltä,  jolla  on  höyry-ylikonemestariflkiiia vaaditaan moottoriylikoncmestarinknjian 
saamiseksi moottorikonemestarinkirja sekä  sen  saamisen jälkeen hankittua työkokemusta 
kuukautta konemestarina moottorialuksessa, jonka konepäällikön tulee tämän asetuksen niukian 
olla ylikonemestari. Vastaavasti vaaditaan moottoriylikonemestarinkirian hallijalta höyry-
ylikonemestarinkirjan saamiseksi höyrykonemestarinkirja sekä  sen  saamisen jälkeen hankittua 

konepalvelua  6  kuukautta höyryaluksessa. jonka konepäällikön tulee tämän asetuksen mukaan olla 

ylikonemestari,  tai 6  kuukautta konepalvelua moottorialuksessa, jossa höyrykattiloiden teholuku  on  

vähintään  1 300. 

46  § Konemeslarinkirfa 

Konemestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
I)  alikonemestarinkirja;  
2) teknillisen oppilaitoksen koneosaston konemestarien opintosuunnan täydellinen oppimäärä. 

Teknillisen oppilaitoksen koneenrakennus-, konstruktio-  tai  valmistustekniikan  linjan täydellisen 

oppimäärän suorittaneilta vaaditaan, että heillä  on  konemestarien opintosuunnan  käsittävän 

teknillisen oppilaitoksen antama todistus siitä, että asianomaisella  on  hyväksytyt tiedot kone- 

mestarien opintosuunnan sähkö-  ja  erikoisammattiaineiden  sekä englanninkielen oppimäärissä;  

(31.10.1986/779)  sekä  
3) meripalvelua alikonemestarinkirjan  saamisen jälkeen  12  kuukautta alikonemestarina, 

haettavan pätevyyskirjan  mukaan joko hoyry-  tai  moottorialuksessa,  jonka konepäällikkönä tulee 

tämän asetuksen mukaan olla konemestari. 
Henkilöllä, jolla  on  höyrykonemestarinkirja,  vaaditaan moottorikonemestarinkirjan saamiseksi 

moottorialikonemestarinkirja  sekä  sen  saamisen jälkeen hankittua työkokemusta  6  kuukautta 
konemestarina moottorialuksessa, jonka konepäällikön tulee tämän asetuksen mukaan olla kone-
mestari. Vastaavasti vaaditaan moottorikonemestarinkirjan haltij alta höyrykonemestarinki rjan 
saamiseksi höyryalikonemestarinkirJa sekä  sen  saamisen jälkeen  6  kuukautta konepalvelua 

höyryaluksessa, jonka konepäällikön tulee tämän asetuksen mukaan olla konemestari  tai 6 
 kuukautta konepalvelua moottorialuksessa, jossa höyrykattiloiden teholuku  on  vähintään  400, 

tai  maavoimalaitoksessa,  jonka teholuku  on  vähintään  1300. 

47  § Alikonemestarinkirja 

Alikonemestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1)  todistus opetushallituksen hyväksymän vähintään yhden lukuvuoden kestävän alikone- 

mestarinkurssin  tai  teknillisen oppilaitoksen koneosaston konemestarien opintosuunnan kanden 
ensimmäisen lukuvuoden suorittamisesta. Teknillisen oppilaitoksen koneenrakennuksen, 
konstruktiotekniikan  tai  valmistustekniikan opintosuunnan suorittaneilla  tulee olla konemestarien 

opintosuunnan lehtorin antama todistus siitä, että asianomaisella  on  alikonemestarin  kurssin 

oppimäärää vastaavat tiedot;  (22.12.1993/1443)  sekä 



2)  työkokemusta  36  kuukautta,  (31.10.1986/779)  josta:  
a) vähintään  12  kuukautta  on  palvelua aluksen koneosastossa haettavan alikonemestarinkirjan 

mukaan joko höyry-  tai moottorialuksessa,  jonka konepäälliköltä tämän asetuksen mukaan 
vaaditaan ainakin alikonemestarinkirja;  ja  

b) vähintään  24  kuukautta  on  palvelua voimakoneita valmistavassa  tai korjaavassa konepajassa, 
 johon voidaan rinnastaa enintään  12  kuukauden meripalvelu donkeymiehenä, sorvarina, korjaus- 

miehenä  tai sähkömiehenä.  

Edellä  2  kohdan  a alakohdassa  mainitusta  12  kuukauden meripalvelusta voidaan korvata 
merenkulun perusi injan yleisjakson  tai  merimiesten perusopintol injan suorittamisella  4  kuukautta. 

Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään perämiehen pätevyyden omaava 
henkilö, joka  on  suorittanut opetushallituksen hyväksymän alikonemestarin jatkokoulutusjakson, 
johon sisältyy laivakoneiden käyttöön  ja  huoltoon perehdyttävä vähintään  6  kuukauden ohjattu 
harjoittelujakso.  (22.12.1993/1443)  

Henkilöltä, jolla  on höyryalikonemestarinkirja,  vaaditaan moottorialikonemestarinkirjan 
saamiseksi konepalvelua  6  kuukautta moottorialuksella. Vastaavasti vaaditaan moottoriali-
konemestarinkirjan haltijalta höyryalikonemestarinkirjan saamiseksi konepalvelua  6  kuukautta 
höyryaluksella taikka  6  kuukautta palvelua höyrykattilan käyttäjänä joko moottorialuksella, 
jonka höyrykattiloiden teholuku  on  vähintään  80, tai maavoirnalaitoksessa,  jonka höyrykattiloiden 
teholuku  on  vähintään  400. (31.10.1986/779)  

Edellä  I  momentissa tarkoitettu alikonemestarin kurssi  on  järjestettävä siten, että kurssi tuottaa 
tietopuolisen pätevyyderi sekä höyry- että moottorialikonemestarinkirjaa varten.  

48 § Konemestarin tvökokeinus  

Edellä  45-47 §:ssä  tarkoitettu meripalvelu koneosastossa  ja  palvelu alikonemestarina aluksessa, 
jossa  on  oltava tämän asetuksen mukainen konepäällystö, voidaan merenkulkuhallituksen harkin-
nan mukaan korvata konepalvelulla muussakin aluksessa, mikäli  sen koneteho  on  vähintään:  

kW 	teholuku 

alikonemestarinkirjaa  varten 	 200 	80 
konemestarinkirjaa  varten 	 750 	400 
ylikonemestarinkirjaa  varten 	 1500 	1300 

49 § Sähkömestarinkirja 

Sähkömestarinkirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) sähköteknikon  tutkinto, joka  on  suoritettu sähkövoimatekniikan  tai  mittaus-  ja säätötekniikan 

opintosuunnalla;  sekä  
2) vähintään  12  kuukautta palvelua sähköalan tehtävissä, josta vähintään  6  kuukautta tulee olla 

palvelua joko laivasähkömiehenä  tai laivasähköasennustehtävissä. 

50  § Koneenhoitajankirja 

Koneenhoitajankirjan  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  18  vuoden ikä;  
2) ammattikoulun lai vakoneenhoitajan opintol injan, kuljettaj  a-koneenhoitaj an opintolinjan tai 

 kurssin taikka vastaavan koneenhoitajan kurssin suorittaminen; sekä 
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3) tyokokeniusla  24  kuukautta. josta  on  vähintään:  
a) 12  kuukautta konepalvelua haettavan koneenhoita ankii  an  mukaan joko vähintään  75  kW:n 

koneistolla varustetulla moottorialuksella  tai  höyryaluksella.  jonka höyrykattiloiden teholuku  on 

 vähintään  10.  Tähän konepalveluun voidaan sisällyttää enintään  6  kuukautta palvelua kansi- 

osastossa:  (3 I  .  10. 1986/779) 
b) 8  kuukautta konepajapalvelua konepajassa. jossa valmistetaan  tai  korjataan voimakoneita  tai  

paineastioita taikka telakalla  tai  voimalaitoksessa  koneistojen  tai  putkistojen asennustehtävissä:  

sekä  
c) 4  kuukautta vaihtoehtoisesti  a tai h  alakohdassa  tarkoitettua palvelua. 

Konepajapalvelusta  korvaa merenkulun peruslinjan yleisjakson. merimiesten perusopintolinjan 

 tai  ammattikoulun koneenhoitajan opintolinjan suorittarninen  1 2  kuukautta  ja  muun lukuvuoden 

mittaisen soveltuvaii kone-  •ja  metallialan koulutuksen suorittaminen  6  kuukautta. 

Henkilöltä, jolla  on  höyrykoneenhoitajankirja.  vaaditaan moottorikoneenhoitajankiijati 

saamiseksi konepalvelua  6  kuukautta moottorialuksella. Vastaavasti vaaditaan moottorikonceii-

hoitajankirjan haiti jalta höyrykoneenhoitajankirjan saamiseksi konepalvelua  6  kuukautta höyry- 

aluksella  tai 6  kuukautta palvelua höyrykattilan käyttäjänä joko moottorialuksella. jonka 

höyrykattiloiden teholuku  on  vähintään  10. tai  maavoimalaitoksessa.  jonka hoyrykattiloiden 

teholuku  on  vähintään  80. (31.10.1986/779) 

51  §  (30.11.1990/1043)  Korjiiusiniehen pärervvsiodi.s'tus  

Korjausmiehen pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan:  
1) konemiehen pätevyystodistus:  sekä  
2) korjaajan opintolinjan  suorittaminen sekä  12  kuukautta meripalvelua vLihinUiän  350  kW:n 

koneistolla  varustetun aluksen koneosastossa konemiehen pätevyystodistuksen saamisen jälkeen. 

Merenkulkuhallitus  voi yksittäistapauksessa myöntää koijausmiehen pätevyystodistuksen 

henkilölle, jolla vuoden  1991  loppuun mennessä  on 48  kuukautta meripalvelua konemiehen 

pätevyystodistuksen saamisen jälkeen  ja  joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan 

kyseisen toimen.  

52  §  (30.11.1990/1043)  Laivasähköiniehen pätevvvstodistus 

Laivasähkömiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan vähintään  1 8  vuoden ikä sekä:  

1) laivasähkömiehen opintolinjan  suorittaminen;  tai 
2) sähkötekniikan peruslinjan mekaanikon opintolinjan  tai  vastaavan koulutuksen suorittaminen  

ja  24  kuukautta työkokemusta sähkölaitteiden asennus-  tai  huoltotehtävissä  sekä opetushallituksen 

hyväksymän laivasähkömiehen täydennyskoulutusjakson suorittaminen.  (22. I 2. 1993/1443) 

53  § Konemiehen pätevyystodislus 

Konemiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan vähintään  18  vuoden ikä sekä:  

1) merimiehen opintolinjan  suorittaminen  tai  soveltuvan kone-  ja  metallitekniikan  peruslinjan 

kouluasteen opintolinjan  suorittaminen sekä meripalvelua  12  kuukautta koneosastossa vähintään  

350  kW:n koneistolla  varustetussa kauppa-aluksessa. Meripalvelu, joka  on  hankittu  alle  350  kW:n 

koneistolla  varustetussa kauppa-aluksessa, oikeuttaa konemieheksi enintään  350  kW:n koneistolla  

varustettuun kauppa-alukseen;  tai 
2) merimiesten perusopintolinjan suorittaminen  ja  24  kuukautta  1  kohdassa mainittua meri- 

palvelua;  (31.10.1986/779)  taikka 
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3)  teknillisen oppilaitoksen  koneosaston konemestarien opintosuunnan  suorittaminen sekä 
 6  kuukautta  I  kohdassa mainittua  meripalvelua.  (31.10.1986/779)  

Edellä kohdassa  I  ja  2  tarkoitetusta  meripalvelusta  voidaan korvata yhteensä enintään  6 
 kuukautta  konepalvelulla  vähintään  100 kW:n koneistolla  varustetussa kauppa-aluksessa  tai 

 sellaisessa puolustusvoimien  tai rajavartiolaitoksen  aluksessa  tai  muussa hallinnollisessa aluksessa. 
jonka  koneteho  on  vähintään  100 kW tai  merta  kulkevassa koululaivassa. 

Merenkulkuhallitus  voi  yksittäistapauksessa  myöntää  konemiehen pätevyystodistuksen 
 henkilölle, jolla vuoden  1995  loppuun  mennessii  on 36  kuukautta  meripalvelua koneosastossa 

 vähintään  350 kW:n koneistolla varusletussa  kauppa-aluksessa  ja  joka kokemuksensa nojalla 
selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen.  (28.6. 1994/590) 

54 §  (31.10.1986/779) Konevahtiiniehen pätevvvsrodisius 

Konevahtimiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1)  vähintään  16  vuoden ikä; sekä  
2) meripalvelua: 
a) 12  kuukautta koneiston  vahtipalveluun  tai konehuoltoon  liittyvissä tehtävissä;  tai 
b) 2  kuukautta,  jos  asianomainen  on  suorittanut merenkulun peruslinjan  yleisjakson, 

 merimiesten perusopintolinjan  tai  kone-  ja  metallitekni ikan  peruslinjan  yleisjakson.  

Teknillisen oppilaitoksen  koneosaston konemestarien opintosuunnan  suorittanut  on  oikeutettu 
saamaan  konevahtimiehen pätevyystodistu ksen. 

Kansirniehen pätevyystodistuksen  saanut  on  oikeutettu saamaan  konevahtimiehen  pätevyys- 
todistuksen suoritettuaan  opetushallituksen  hyväksymän  yleistoimen täydennyskoulutusjakson. 

 (22.12.1993/1443) 

55 § Lisätodistus yleistoimzpätevvvdestä  (Kum. 30. 11 . 1990/1043) 

56  § Paineastian kävttä jän pätevvvsvaaiiinukset 

Paineastian  käyttäjän  on  oltava tehtävään kykenevä vähintään  18  vuotta täyttänyt henkilö, jolla 
 on  merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten  ja  määräysten mukainen terveys.  Jos 

 kyseessä  on  höyrykattila, vaaditaan  paineastian käyttäjältä  12  kuukautta  konepalvelua  aluksessa, 
jossa  on  höyrykattila  tai 12  kuukauden palvelu  lämmittäjänä maavoimalaitoksessa.  

9  luku.  Talousosaston pätevyystodistukset  

57 § Talousosaston pätevyystodistukset 

Talousosaston pätevyystodistuksia  ovat:  
1) talousesimiehen pätevyystodistus;  
2) kokkistuertin pätevyystodistus;  
3) laivakokin pätevyystodistus;  
4) laivatarjoilijan pätevyystodistus;  sekä  
5) laivahuoltajan pätevyystodistus. 



28 

5$  § Talouse,vi,niehen pätevyVstOdislt1 

Talousesimiehen pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) talousesimiehen opintolinjan  suorittaminen; sekä  
2) työkokemusta  keittiötehtävissä  vähintään  24  kuukautta.  losta  on meripalvelua vähint 

12  kuukautta  kokkina  aluksessa.  

59 § Kokkistuertin pätevyysiodistus 

Kokkistuertin pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan vähintään  18  vuoden ikä sekä:  
1) laivakokin pätevyystodistus  ja meripalvelua kokkina  vähintään  12  kuukautta  laivakokin 

pätevyystodistuksen  saamisen jälkeen;  tai 
2) talousesimiehen opintolinjan  suorittaminen.  

60  § Laivako  kin  pätevvystodistus 

Laivakokin pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  18  vuoden ikä; sekä  
2) laivakokin opintolinjan  tai laivakokin erikoistumislinjan suorittami 

61  § Laivatarjoilijan pätevyystodistus 

Laivatarjoilijan pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  18  vuoden ikä; sekä  
2) laivatarjoilijan  tai  muun tarjoilijan  opintolinjan  taikka  laivatarjoilijan  tai  tarjoilija

-kassanhoitajan erikoistumislinjan  suorittaminen.  

62 § Laivahuoltajan pätevyystodistus 

Laivahuoltajan pätevyystodistuksen  saamiseksi vaaditaan:  
1) vähintään  17  vuoden ikä; sekä  
2) laivahuoltajan erikoistumislinjan, talousosaston perusopintol injan  tai  muun  opetushal lituksen 

 hyväksymän vastaavan  opintolinjan  suorittaminen.  (22.12.1993/1443)  

OY  EDFIA  AB.  HES}NKI  %8  
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