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1 ALLMÄNT 

 

1.1 Föreskriftens syfte 

 

Genom denna föreskrift meddelar Trafiksäkerhetsverket de närmare föreskrifter som avses i 

11 a § 4 mom. i lotsningslagen (940/2003) om innehållet i delområdena av den lotsexamen 

som avses i lagens 11 a § 1 mom., om godkännande eller underkännande av prestationer, om 

intyg över examen samt om de i lagens 11 b § avsedda förfaranden, arrangemang, förhållan-

den och handlingar som gäller provlotsning. 

 

Genom denna föreskrift meddelar Trafiksäkerhetsverket även de närmare föreskrifter om 

förfaranden för ansökan och förnyelse av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens som 

avses i 12 § 3 mom., 14 § 6 mom. och 16 § 7 mom. i lotsningslagen. 

 

2 LOTSEXAMINA 

 

2.1 Delområdena av lotsexamen 

 

Om examenskraven föreskrivs i lotsningslagens 11 a §. Lotsexamen för beviljande av styrsedel 

för lots omfattar ett täckritningsprov, ett skriftligt prov och ett prov i fartygssimulator. 

 

Lotsexamen för beviljande av linjelotsbrev omfattar ett täckritningsprov, ett skriftligt prov och 

ett prov i fartygssimulator. 

 

Lotsexamen för beviljande av dispens omfattar ett skriftligt prov och ett prov i fartygssimula-

tor. 

 

En ytterligare förutsättning för beviljande av styrsedel för lots och linjelotsbrev är en provlots-

ning. 

 

Proven avläggs vid en yrkeshögskola eller en läroanstalt som anordnar sjöfartsutbildning och 

som uppfyller de allmänna kraven enligt 11 c § och de särskilda kraven enligt 11 d § i lots-

ningslagen och som är godkänd som anordnare av lotsexamina. 

 

2.1.1 Vad som ska fastställas i ett eller flera prov 

 

Examinanden ska i antingen ett eller flera prov som ingår i lotsexamen visa att han eller hon 

är förtrogen med följande omständigheter med anknytning till fartyget och farleden: 

 

1) fartygets manöveregenskaper vid låg fart, 

2) hantering av fartyget i farleden i olika väderleksförhållanden, 

3) fartygets manöveregenskaper när farten reduceras eller accelereras, 

4) den hydrodynamiska inverkan av trånga passager och grund i farleden, 

5) inverkan av olika strömförhållanden och vattenhöjder i farleden och deras hydrodynamiska 

inverkan på fartyget, 

6) inverkan av olika väderleksförhållanden, 

7) inverkan av olika siktförhållanden, 

8) typisk annan trafik i farleden och i dess närhet och beaktandet av den, och 

9) krävande trafiksituationer och störningar i system som påverkar fartygets säkra framfö-

rande. 

 

När examinandens förtrogenhet med det ovan nämnda fastställs ska hänsyn tas till rådande 

förhållanden i den aktuella farleden och hamnen och till allmänna regler och lokala regler och 

instruktioner.  
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2.1.2 Det skriftliga provet och provet i fartygssimulator 

 

Examinanden ska både i det skriftliga provet och i fartygssimulatorprovet visa att han eller hon 

är förtrogen med följande omständigheter med anknytning till fartygets egenskaper och hante-

ringen av fartyget: 

 

1) fartygets grundläggande karakteristika, 

2) fartygets manöveregenskaper i såväl djupt som grunt vatten, 

3) hur fartyget kan stoppas och farten kontrolleras i såväl djupt som grunt vatten, 

4) fartygets manöveregenskaper i olika vindförhållanden, 

5) fartygets navigations- och kommunikationsanordningar, 

6) fartygets maskinrespons och dess propulsions- och rodersystem, 

7) ankring av fartyget, 

8) vilka typer av bogserbåtar som krävs för olika fartygstyper och bogserbåtarnas placering, 

och 

9) embarkering och debarkering av lots. 

  

När examinandens förtrogenhet med det ovan nämnda fastställs ska hänsyn tas till rådande 

förhållanden i den aktuella farleden och hamnen och till reglerna för dessa.  

 

2.1.3 Täckritningsprovet 

 

I täckritningsprovet ska examinanden visa att han eller hon är förtrogen med följande omstän-

digheter med anknytning till lokalkännedomen: 

 

1) farledsområdet, vattendjupet och beräkningarna av djupmarginalen för farledens dimens-

ioneringsfartyg, farledens huvudriktning, säkerhetsanordningarna för sjöfarten, ankarplat-

serna, bottenbeskaffenheten, holmar och grund i farledens närhet samt den fria höjden 

under de hinder som begränsar fartygets gång, 

2) ortnamnen som används i navigeringen och i kommunikationen med fartygstrafikservicen 

och isbrytartjänsten på finska eller svenska, och  

3) de VTS-områden och rapporteringspunkter som anknyter till den aktuella farleden. 

 

Täckritningsprovet kan avläggas i flera delar. 

 

2.1.4 Det skriftliga provet 

 

I det skriftliga provet ska examinanden visa att han eller hon är förtrogen med följande för-

fattningar, föreskrifter och anvisningar: 

 

1) lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och bestämmelser och föreskrifter meddelade 

med stöd av den i tillämpliga delar, lotsningslagen och bestämmelserna och föreskrifterna 

meddelade med stöd av den samt i tillämpliga delar lagen om bekämpning av oljeskador 

(1673/2009) och miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och bestämmelserna medde-

lade med stöd av den, 

2) anvisningarna om fartygstrafikservicen och tillhörande rapporteringsskyldigheter och andra 

skyldigheter, 

3) anvisningarna om isbrytartjänsten och samarbetspraxis, 

4) alarm- och anmälningsskyldigheter som gäller olyckor i sjöområdet och hamnen, 

5) hamnarna och hamnområdena som anknyter till den aktuella farleden och de verksamhets-

instruktioner som ska iakttas i dem, och 

6) föreskrifterna om trafiken i Saima kanal, om Saima kanal ingår i ansökan.  

 

Det skriftliga provet avläggs på det språk som anges i ansökan. 
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2.1.5 Provet i fartygssimulatorn 

 

I fartygssimulatorprovet ingår utarbetandet av en ruttplan för den aktuella farleden och dess 

genomförande i fartygssimulatorn. 

 

När fartygssimulatorprovet avläggs för erhållande av styrsedel för lots ska fartygsmodellen 

motsvara något av de fartyg som trafikerar farleden. Om provet avläggs för erhållande av 

linjelotsbrev eller dispens ska fartygsmodellen motsvara det fartyg som ansökan gäller så 

exakt som möjligt. 

 

Fartygssimulatorprovet avläggs i båda riktningarna av farleden eller dess delar eller i den 

riktning som antecknas i styrsedeln för lots eller linjelotsbrevet. I provet konstateras att exa-

minanden har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att iaktta ruttplanen och behärska 

fartygets manöverutrymme i varierande förhållanden. 

 

I provet ska även fastställas att examinanden har  

 

1) nödvändig språkkunskap, 

2) förmåga att samverka med bryggpersonalen, 

3) förmåga att sköta den nödvändiga rapporteringen till fartygstrafikservicen, hamnarna och 

isbrytartjänsten samt säkerhetsrelaterade kontakter med andra fartyg, och 

4) förmåga till beslutsfattande och kommunikation i undantagssituationer. 

 

2.1.6 Ruttplanen 

 

Ruttplanen kan utarbetas antingen skriftligen eller i elektroniskt format. När ruttplanen utarbe-

tas ska Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om ruttplanering (TRAFI/12134/03.04.01.00/2011) 

iakttas i tillämpliga delar och punkterna 2.1.1–2.1.4 ovan ska beaktas i tillämpliga delar. 

 

 

3 PROVLOTSNING 

 

Provlotsningen görs för en tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket. Provlotsningen utförs i farle-

dens båda riktningar eller i den riktning som antecknas i styrsedelen eller linjelotsbrevet. Un-

der provlotsningen ska examinanden visa att han eller hon behärskar vad som avses i punkt 

2.1.1 underpunkt 3 och punkt 2.1.2 underpunkterna 2 och 5 samt i tillämpliga delar vad som 

avses i underpunkterna 3 och 6 och i tillämpliga delar vad som avses i punkt 2.1.4 i den mån 

dessa kunskaper och färdigheter kan testas med beaktande av fartområdet, fartygets typ, 

trafiksituationen och årstiden. 

  

Vid provlotsningen ska fartygets befälhavare och, om befälhavaren inte har linjelotsbrev, även 

en erfaren lots som har styrsedel för den aktuella farleden vara närvarande. En erfaren lots 

med styrsedel för den aktuella farleden ska alltid vara närvarande vid en provlotsning för 

styrsedel för lots.  

 

Examinatorn, befälhavaren och examinanden, och i förekommande fall lotsen, ska alltid gå 

igenom provet och ruttplanen före provlotsningen. 

 

Under provlotsningen ska de instrument och anordningar vara påslagna som normalt används 

när fartyget framförs i en farled. De ska vara inställda på lämpligt sätt och normala rutiner för 

farledskörning ska följas.  

 

Det är befälhavarens och examinatorns uppgift att bedöma om förhållandena är sådana att 

provlotsning kan genomföras på ett betryggande sätt. En provlotsning får inte genomföras 
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blott och bart i sådana förhållanden där den fasta isen avsevärt begränsar fartygets manövre-

ring i rännan. När examinatorn fattar beslut om godkännande av provlotsningen ska han eller 

hon beakta lotsens och befälhavarens bedömning av examinandens kunnande. 

 

Som intyg över provlotsningen görs det upp ett protokoll (provlotsningsprotokoll), som under-

tecknas av befälhavaren, examinanden och examinatorn efter provlotsningen. Provlotsnings-

protokollet skrivs på en blankett som Trafiksäkerhetsverket har fastställt och publicerat i 

elektroniskt format. I protokollet antecknas om provlotsningen har godkänts eller underkänts. 

 

Provlotsningen kan utföras i flera delar.  

 

 

4 KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV DELOMRÅDENA AV LOTSEXAMEN OCH PROV-

LOTSNINGEN 

 

4.1 Kriterier för bedömning av lotsexamen 

 

4.1.1 Täckritningsprovet 

 

En förutsättning för godkännande av täckritningsprovet är att examinanden visar att han eller 

hon är förtrogen med vad som avses i 2.1.1 underpunkterna 1–3. Täckritningsprovet under-

känns om sökanden inte behärskar minst 70 procent av de kunskaper som förutsätts eller inte 

har tillägnat sig de kunskaper som behövs för att klara av farledens kritiska avsnitt. I bedöm-

ningen av täckritningsprovet används en blankett (täckritningsprov) som Trafiksäkerhetsverket 

fastställt och publicerat i elektroniskt format. 

 

4.1.2 Det skriftliga provet 

 

En förutsättning för godkännande av det skriftliga provet är att examinanden visar att han 

eller hon är förtrogen med vad som avses i 2.1.2–2.1.4 i tillämpliga delar. Det skriftliga provet 

underkänns om examinanden inte behärskar minst 70 procent av de kunskaper som krävs.  

 

4.1.3 Provet i fartygssimulatorn 

 

En förutsättning för godkännande av provet i fartygssimulatorn är att examinanden 

 

1) är förtrogen med kraven angående ruttplanering och kan följa ruttplanen under provet i 

fartygssimulatorn, 

2) är förtrogen med fartygets operativa begränsningar och kan handla därefter, 

3) kontinuerligt kan bevara kontroll över fartygets manöverutrymme,  

4) behärskar användningen av farledsområdet och använder fartygets maskineri och  

propulsions- och rodersystem på ett välavvägt sätt, 

5) handlar genomtänkt och iakttar god sjömanssed, 

6) kan omsätta sina navigationskunskaper i praktiken, 

7) kan prioritera och fatta beslut med beaktande av säkerhetsaspekten, 

8) är förtrogen med och behärskar rutinerna för bryggsamarbete i praktiken, och 

9) förmår kommunicera effektivt med bryggpersonalen, fartygstrafikservicen, hamnarna, 

isbrytartjänsten och andra fartyg. 
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4.2 Kriterier för bedömning av provlotsningen 

 

Förutsättningarna för godkännande av provlotsningen är i tillämpliga delar desamma som 

förutsättningarna för bedömning av provet i fartygssimulatorn enligt 4.1.3 ovan. I bedömning-

en av provlotsningen används en blankett (provlotsningsprotokoll) som Trafiksäkerhetsverket 

fastställt och publicerat i elektroniskt format. 

 

 

5 GODKÄNNANDE OCH UNDERKÄNNANDE AV LOTSEXAMINA OCH PROVLOTSNING 

 

Examinanden ska bli godkänd i alla prov som ingår i examen. Den som ansöker om styrsedel 

för lots eller linjelotsbrev ska även bli godkänd i provlotsningen.  

 

Om examinanden underkänns i ett av proven i examen, ska han eller hon avlägga detta prov 

på nytt. 

 

Om examinanden underkänns i fler än ett av proven i examen, ska hela examen avläggas på 

nytt. 

 

Om provlotsningen underkänns, ska provlotsningen och hela examen avläggas på nytt. 

 

En underkänd provlotsning får utföras på nytt efter det att de extra övningsfärder som avses i 

11 b § 6 mom. i lotsningslagen har genomförts. 

 

Antalet försök att avlägga examen och utföra provlotsning är inte begränsat. 

 

 

6 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 

 

6.1 Ansökan om styrsedel för lots 

 

Styrsedeln för lots är farledsspecifik. Vid behov kan dock fler än en farled införas i styrsedeln. 

Styrsedel söks hos Trafiksäkerhetsverket på en blankett (ansökan om styrsedel för lots) som 

Trafiksäkerhetsverket har fastställt och publicerat i elektroniskt format. Alla de uppgifter ska 

bifogas som inte tidigare lämnats in och av vilka det framgår om sökanden uppfyller förutsätt-

ningarna för beviljande av styrsedel enligt 12 § 1 mom. i lotsningslagen.   

 

6.2 Ansökan om linjelotsbrev 

 

Linjelotsbrevet är fartygs- och farledsspecifikt. Linjelotsbrev söks hos Trafiksäkerhetsverket på 

en blankett (ansökan om linjelotsbrev) som Trafiksäkerhetsverket har fastställt och publicerat i 

elektroniskt format. Alla de uppgifter ska bifogas som inte tidigare har lämnats in och av vilka 

det framgår om sökanden uppfyller förutsättningarna för beviljande av linjelotsbrev enligt 14 § 

3 mom. i lotsningslagen.   

 

Om förutsättningarna för beviljande av linjelotsbrev då examen har avlagts och provlotsningen 

har gjorts på engelska föreskrivs i 14 § 4 mom. i lotsningslagen.  

 

6.3 Ansökan om dispens 

 

Dispensen är fartygsspecifik och kan beviljas för en eller flera farleder eller för alla lotspliktiga 

farleder inom ett visst begränsat vattenområde. Dispens söks hos Trafiksäkerhetsverket på en 

blankett (ansökan om dispens) som Trafiksäkerhetsverket har fastställt och publicerat i 
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elektroniskt format. Alla de uppgifter ska bifogas som inte tidigare har lämnats in och av vilka 

det framgår om sökanden uppfyller de krav för beviljande av dispens som föreskrivs i 16 § 3 

mom. i lotsningslagen.  

 

 

7 FÖRNYELSEFÖRFARANDE  

 

7.1 Förutsättningar för förnyande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens 

 

Bestämmelser om förutsättningarna för förnyande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dis-

pens ingår i 12, 14 och 16 § i lotsningslagen och i 3, 6 och 8 § i statsrådets förordning om 

lotsning (1385/2016, nedan lotsningsförordningen). Om förnyelseförfarandena föreskrivs ne-

dan. 

 

7.2 Förnyande av styrsedel för lots 

 

En förutsättning för förnyande av styrsedeln är att lotsen uppfyller kraven i 12 § 2 mom. i 

lotsningslagen. I sin ansökan om förnyande av styrsedeln ska lotsen påvisa att han eller hon 

har utfört det antal lotsnings- eller övningsfärder eller genomgått den simulatorträning som 

krävs i 3 § i lotsningsförordningen i den farled som ansökan gäller. För ansökan om förnyande 

av styrsedeln används en blankett (ansökan om styrsedel för lots) som Trafiksäkerhetsverket 

har fastställt och publicerat i elektroniskt format.  

 

Om lotsen inte har ett tillräckligt antal övningsfärder eller den simulatorträning som krävs kan 

styrsedeln enligt 3 § 6 mom. i lotsningsförordningen även förnyas genom provlotsning enligt 

punkt 3 ovan i den farled som ansökan gäller.  

 

7.3 Förnyande av linjelotsbrev 

 

En förutsättning för förnyande av linjelotsbrevet är att innehavaren uppfyller kraven i 14 § 3 

mom. i lotsningslagen. I sin ansökan ska innehavaren av linjelotsbrevet påvisa att han eller 

hon har deltagit i navigeringen av fartyget i den farled som ansökan gäller enligt 6 § 2 eller 4 

mom. i lotsningsförordningen och vid behov bifoga en utredning över genomförd simulatorträ-

ning enligt 6 § 2 mom. 1 underpunkten i lotsningsförordningen. För ansökan om förnyande av 

linjelotsbrevet används en blankett (ansökan om linjelotsbrev) som Trafiksäkerhetsverket har 

fastställt och publicerat i elektroniskt format.  

 

Om innehavaren av linjelotsbrevet inte har ett tillräckligt antal övningsfärder eller den simula-

torträning som krävs kan linjelotsbrevet enligt 6 § 6 mom. i lotsningsförordningen även för-

nyas genom provlotsning enligt punkt 3 ovan i den farled som ansökan gäller.  

 

7.4 Förnyande av dispens 

 

En förutsättning för förnyande av dispensen är att dispensens innehavare uppfyller kraven i 16 

§ 5 mom. i lotsningslagen. I sin ansökan om förnyande av dispensen ska innehavaren av dis-

pensen påvisa att han eller hon har deltagit i navigeringen av fartyget enligt 8 § 2 mom. i 

lotsningsförordningen i den farled eller det vattenområde som ansökan gäller. Sökanden ska 

dessutom bifoga ett intyg om att han eller hon avlagt det skriftliga prov som avses i 11 a § 1 

mom. 2 punkten i lotsningslagen.  

 

För ansökan om förnyande av dispensen används en blankett (ansökan om dispens) som Tra-

fiksäkerhetsverket har fastställt och publicerat i elektroniskt format. Till ansökan fogas ett 

intyg över deltagande i navigeringen av det fartyg som ansökan gäller eller ett sådant fartyg 

som avses i 16 § 2 mom. i lotsningslagen. 
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8 IKRAFTTRÄDANDE 

 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2017. 

 

Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om utbildning, examen och 

provlotsning i anslutning till beviljande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens 

(15.6.2011, TRAFI/6798/03.04.01.00/2011). 
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