
Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle  
merityösertifikaatin myöntämistä varten
Befälhavarens utlåtande till Transport- och  
kommunikationsverket för beviljande av  
sjöarbetscertifikat

Aluksen tiedot 
Uppgifter om 
fartyget

Tarkastus
Inspektion

Aluksen  
miehitys ja  
laivaväen 
pätevyys
Fartygets 
bemanning 
och fartygs-
personalens 
behörighet

Aluksen nimi  Fartygets namn

Aluksella on voimassaoleva miehitystodistus ja alus on miehitetty vähintään sen mukaisesti  
Fartyget har ett giltigt bemanningscertifikat och fartyget är bemannat minst enligt det

Aluksella on riittävä taloushenkilökunta, jolla on tehtävän edellyttämä ammattitaito 
Fartyget har en tillräckligt stor ekonomipersonal, som har den yrkeskunskap som krävs för uppgifterna

Jokaisella laivaväkeen kuuluvalla on tehtävän edellyttämä pätevyyskirja tai -kirjat sekä mahdolliset tehtävän edellyttämät lisäpätevyys-
todistukset ja hänet on perehdytetty tehtäviinsä voimassa olevien säännösten mukaisesti
Fartygspersonal har det behörighetsbrev/de behörighetsbrev som uppgiften kräver och eventuella certifikat över specialbehörighet och 
han eller hon har gjorts förtrogen med sina uppgifter enligt gällande bestämmelser

(Lausuntoon on liitettävä työsuojelutarkastuksen ajankohdan mukainen miehistöluettelo.)
(En manskapsförteckning som stämmer överens med läget vid arbetarskyddsmyndighetens inspektion bifogas.)

(Huom. Traficomin ohje 8.2.2013, TRAFICOM/2342/03.04.01.01/2013)
(Anm. Traficoms anvisning 8.2.2013, TRAFICOM/2342/03.04.01.01/2013)

IMO-numero  IMO-nummer

Miehityksestä ja pätevyyksistä myönnetyt poikkeukset  Undantag som beviljats från bemanningen eller behörigheterna
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Allekirjoitus
Underskrift

Paikka ja aika  Ort och datum Aluksen päällikön allekirjoitus ja nimenselvennys
Befälhavarens underskrift och namnförtydligande

Käyttöönottotarkastus 
Ibruktagningsinspektion

Kyllä  Ja

Kyllä  Ja

Kyllä  Ja

Ei  Nej

Ei  Nej

Ei  Nej

Välitarkastus 
Mellanliggande inspektion

Uusintatarkastus 
Förnyad inspektion

Allekirjoitettu lomake on lähetettävä osoitteeseen: kirjaamo@traficom.fi
Viestin otsikossa on mainittava merityösertifikaatti ja aluksen nimi.
Den undertecknade blanketten skickas till adressen: kirjaamo@traficom.fi 
Sjöarbetscertifikatet och fartygets namn ska nämnas i rubrikfältet.

Puute  Avvikelse

Puute  Avvikelse

Puute  Avvikelse

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi
Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM • FO-nummer 2924753-3 • www.traficom.fi


	Ohje: 
	Tyhjennä_lomake: 
	Aluksen_tiedot_nimi: 
	1: 

	Aluksen_tiedot_imonumero: 
	1: 

	Tarkastus_rasti: 
	1: Off

	Aluksen_miehitys_rasti: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Aluksen_miehitys_ei_lisatiedot: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Aluksen_miehitys_poikkeukset: 
	1: 

	Allekirjoitus: 
	1: 
	2: 

	Tulosta: 
	1bTekninen_ohje:  1)  •  Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit    siirtyä tabulaattorilla tai hiirellä. •  Fyll i blanketten med små bokstäver. Du kan flytta dej mellan fälten med     tabtangenten. 2)  •  Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Täyttökenttiin     mahtuu enemmän tekstiä, jos käytät pienaakkosia. •  Den skrivna texten skall synas i respektive fält du valt. 3) •  Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "Tyhjennä lomake" -painikkeella. •  Texten i blankettens ifyllda fält kan du avlägsna genom att trycka på     "Töm blanketten" -knappen. 4) •  Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen. •  Efter att du printat blanketten kom ihåg din underskrift.
	Sulje: 


