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Erivapaushakemus
Ansökan om dispens
Alus
Fartyg

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009)
Lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009)
IMO-numero IMO-nummer
Traficom-numero Traficom-nummer

Aluksen nimi Fartygets namn
Kotipaikka Hemort
Pituus Längd (m)

Tunnuskirjaimet Signalbokstäver
Leveys Bredd (m)

Bruttovetoisuus Bruttodräktighet (ITC 1969)

Koneiston automaatioaste Maskineriets automationsgrad
Liikennealue Fartområde
Erivapaus
Dispens

Aluksen tyyppi Fartygstyp

Kokonaisteho Total effekt (kW)

Miehitystodistuksessa vaadittu pätevyys Behörighet som krävs i bemanningscertifikatet

Henkilö, jolle erivapautta haetaan Dispens söks för

Syntymäaika Födelsedatum

Toimi aluksessa Befattning ombord

Annettu Utfärdat

Pätevyyskirja Behörighetsbrev

Perustelut Motivering

Erivapaus haetaan ajalle/matkalle Dispens söks för tiden/resan
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009)
13 §
Jos on pakottavia syitä, Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää kansi- tai
konepäällystön pätevyyskirjojen osalta laivanisännän kirjallisesta hakemuksesta erivapauden, jonka mukaan aluksella voi olla toimessa henkilö, jolla ei
ole toimeen oikeuttavaa pätevyyttä. Edellytyksenä on, että henkilöllä on riittävä pätevyys toimen turvalliseksi hoitamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto
voi myöntää erivapauden, jos menettely ei aiheuta vaaraa ihmishengelle,
omaisuudelle eikä ympäristölle. Ennen erivapauden myöntämistä Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava asianomaista valtakunnallista merenkulkualan työmarkkinajärjestöä. Erivapaus ei saa olla voimassa yli kuutta
kuukautta kerrallaan.
Muualla kuin kotimaanliikenteessä voidaan erivapaus aluksen päällikön ja
konepäällikön toimiin myöntää kuitenkin vain erityisen pakottavista syistä ja
silloinkin vain niin lyhyeksi aikaa kuin se on välttämätöntä.
Erivapaus voidaan myöntää vain seuraavan ylemmän pätevyyskirjan
mukaiseen tehtävään. Jos henkilöllä ei ole mitään pätevyyskirjaa, voidaan
hänelle myöntää erivapaus alimman pätevyyskirjan mukaiseen tehtävään,
jos hän koulutuksensa ja kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan
täytettävän toimen

Laivaisäntä
Redaren

Lagen om fartygspersonal och säkerhets-organisation för fartyg
(1687/2009) 13 §
Av tvingande skäl kan Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan av redaren i fråga om behörighetsbrev för däcks- och maskinbefälet
bevilja dispens för en person att arbeta på ett fartyg i en befattning för vilken han eller hon inte har behörighet. Villkoret är att personen har tillräcklig
behörighet för att på ett betryggande sätt ha hand om befattningen.
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens, om förfarandet
inte medför fara för liv, egendom eller miljön. Innan Transport- och kommunikationsverket beviljar dispens ska det höra vederbörande riksomfattande
arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten. En dispens får inte gälla längre
än sex månader åt gången.
I annan än inrikes fart kan dock dispens för befälhavares eller maskinchefs
befattning beviljas endast av synnerligen tvingande skäl och även då endast
för så kort tid som det är nödvändigt.
Dispens kan beviljas endast för en uppgift med följande högre behörighetsbrev. Om en person saknar behörighetsbrev, kan han eller hon beviljas
dispens för en uppgift med lägsta behörighetsbrev, om han eller hon på
basis av sin utbildning och erfarenhet uppenbart förmår sköta befattningen.

Laivanisäntä Redarens namn
Postiosoite Postadress
Puhelin Telefon

Sähköposti E-post

Toimitusosoite, jos eri kuin yllä oleva Leveransadress, om annan än ovan
Laskutusosoite, jos eri kuin yllä oleva Faktureringsadress, om annan än ovan
Allekirjoitus
Underskrift

Kiireellinen käsittely Snabb handläggning
Normaali käsittelyaika on 10 työpäivää. Pikakäsittelystä peritään 200 euron
lisämaksu. Maksua ei peritä, mikäli hakemus voidaan käsitellä ilman erikoisjärjestelyitä.
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Paikka ja päiväys Ort och datum

Yhteystiedot
Kontaktuppgifter

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Liikenne- ja viestintävirasto
PL 320, 00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
Puh. 029 534 5000 / faksi 029 534 6597

Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar. För snabb handläggning
tillkommer en avgift på 200 euro. Avgiften uppbärs inte om ansökan
kan handläggas utan särskilda åtgärder.

Allekirjoitus ja nimenselvennys • Underkskrift och namnförtydligande

Ansökan sänds under adressen:
Transport- och kommunikationsverket
PB 320, 00059 TRAFICOM
registrator@traficom.fi
Tfn 029 534 5000 / fax 029 534 6597
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