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NATIONELLA UTBILDNINGSSYSTEM I ANSLUTNING TILL MARINA UPPGIFTER  
 
1. Sjöräddningsutbildning 

 
1.1 Gränsbevakningsväsendet 
 

I sjöräddningslagen åläggs Gränsbevakningsväsendet att ge ledarutbildning i 
anslutning till sjöräddningstjänsten samt vid behov också annan utbildning och 
upplysning i anslutning till sjöräddningstjänsten.  
 
Gränsbevakningsväsendets system för sjöräddningsutbildningen bygger på de 
krav som Finlands sjöräddningstjänst och den internationella sjöfartsorganisat-
ionen (IMO-kompendiet 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14) ställer. Sjöräddningsutbild-
ningen baserar sig på den internationella flyg- och sjöräddningsmanualen IAM-
SAR (International Aeronautical and Maritime Search And Rescue manual).  
 
I praktiken ansvarar Gräns- och sjöbevakningsskolan för den sjöräddningsutbild-
ning som Gränsbevakningsväsendet ger. Som stöd för detta har särskilda utbil-
dare i sjöräddning utnämnts för förvaltningsenheterna. Till sjöräddningsutbilda-
rens uppgifter hör att vara kontaktperson till Gräns- och sjöbevakningsskolan och 
själv ge sjöräddningsutbildning och hålla undervisningstillfällen. Sjöräddningsut-
bildarna utbildas/repetitionsutbildas vid ett utbildningstillfälle som ordnas vid 
Gräns- och sjöbevakningsskolan varje år. 
 
Gränsbevakningsväsendets sjöräddningskurser genomförs i form av moduler. 
Varje kurs kan som sådan placeras som en del av den grundläggande eller fort-
satta utbildningen för personalen. Samma kurser används som självständiga 
helheter även som en del av den kompletterande och fortsatta utbildningen inom 
sjöräddningstjänsten. Modulstrukturen möjliggör samtidig undervisning av olika 
personalgrupper och att personer som inte hör till Gränsbevakningsväsendet kan 
antas som elever till sjöräddningskurserna. Kurser kan även hållas vid förvalt-
nings- och basenheterna. 
 
Basenheternas utbildningstillfällen kan även vara fritt skräddarsydda tillställning-
ar.  
 
I undervisningen på sjöräddningstjänstens kurser utnyttjar Gränsbevakningsvä-
sendet också utomstående utbildningsmöjligheter. 
 
Nedan anges utbildningsmodulerna i sjöräddning som ordnas av Gränsbevak-
ningsväsendet. De kurser som anges med fet stil är sådana som det i begränsad 
mängd finns platser för utomstående. 

- Sjöräddningstjänstens grunder (B-modulen) 
- Att rädda sig (S-modulen) 
- Räddning (R-modulen) 
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- Förstahjälpsutbildning (F-modulen) 
- Utbildning till chef för efterspanings- och räddningsenheten (SRU-modulen) 
- Utbildning till ledare för olycksplatsen (OSC-1-modulen) 
- Utbildning till ledare för olycksplatsen avsedd för handelsfartygens befäl (OSC-

2-modulen) 
- Utbildning till operatör för sjöräddningens ledningscentral (RCC-1- och RCC-2-

modulen) 
- Sjöräddningsledarutbildning (SMC-modulen) 
- Sjöräddningsengelska (L-modulen) 
- Radiooperatörsutbildning för kustskeppare (SRC-modulen) 
- Begränsat certifikat för radiooperatör (ROC-modulen) 
- Allmänt certifikat för radiooperatör (GOC-modulen) 
- Utbildning till radiooperatör vid sjöräddningens ledningscentral (CSOC-modulen) 
- Planering och ledning av efterspaning (SP-modulen) 
- Utbildning till koordinerare av flygverksamhet (ACO-modulen) 
- Sjöräddningens samarbetskurs (CO-modulen) 
- Kurs för sjöräddningsutbildare (TC-modulen) 

 

Dessutom ordnas särskilda kurser vid behov 

- kurs om kemikalieverksamhet (koncentrerar sig endast på sjöräddningstjäns-
tens behov) 

- MIRG, kurs för befälet om ledning av verksamhet till sjöss (endast för rädd-
ningstjänsten) 

- MIRG, grundkurs om verksamhet till sjöss (endast för räddningstjänsten) 
 

 
Schemat nedan beskriver strukturen på Gränsbevakningsväsendets modulupp-
byggda utbildningssystem. Utbildningen börjar från nivå 1 och fortgår stegvis 
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fram till nivå 4. Innan man går över till följande nivå ska alla kurser på tidigare ni-
våer vara genomförda. 

 

1.2 Utbildning till frivillig sjöräddare 
 

Med hjälp av Sjöräddningssällskapets (inkl. ÅSRS) utbildningsverksamhet garan-
teras den frivilliga besättningen sådan kompetens och sådana färdigheter att be-
sättningen tryggt och effektivt kan utföra sjöräddningsuppdrag, sköta underhållet 
av ett sjöräddningsfartyg och sköta övrig verksamhet i anslutning till sjörädd-
ningsintresset. Tack vare utbildningen kan besättningen på sjöräddningsfartygen 
agera utan att äventyra sin egen säkerhet även i krävande situationer när de 
hjälper dem som rör sig på sjön. 
 
Sjöräddningssällskapets utbildningssystem grundar sig på den utbildningsstan-
dard som publicerats av branschens internationella sammanslutning för sjörädd-
ningsorganisationer IMRF (International Maritime Rescue Federation). Sjörädd-
ningssällskapets utbildningssystem har planerats med beaktande av finska för-
hållanden och förfaranden och omfattar allt från nybörjare till fartygschefer. 
ÅSRS tillämpar samma utbildningsstandard i sin egen verksamhet och övervakar 
utbildningens kvalitet via sina egna kvalitetssystem. 
 
Sjöräddningssällskapet genomför utbildningen i samarbete med läroinrättningar 
inom branschen och statliga inrättningar. Sjöräddningssällskapet erbjuder utbild-
ning endast till egen personal och frivilliga besättningsmedlemmar, inte till utom-
stående. ÅSRS stöder sig i sin utbildning i huvudsak på de egna läroinrättning-
arna på Åland. 
 
Den nationella utbildningen som ordnas av Finlands sjöräddningssällskap stöder 
den lokala utbildningsverksamheten i lokala havs- och sjöräddningssällskap. Sjö-
räddningssällskapet stöder även på annat sätt föreningarna när det gäller att 
ordna utbildning; Sjöräddningssällskapet ordnar olika kurser och utbildningstill-
fällen och publicerar utbildningsmaterial bl.a. i materialbanken SARi. 
 
I fråga om tillämpningsområdet i 2 kapitlet i lagen om fartygspersonal och säker-
hetsorganisation för fartyg (1687/2010) anges att kapitlet i lagen inte tillämpas på 
sådana fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersi-
ell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsupp-
drag inom sjöräddningstjänsten. Kapitlet behandlar fartygsbemanning, fartygs-
personalens behörighet och vakthållning. Sjöräddningssällskapet har således 
beviljats dispens att själv besluta om bemanningen av sina båtar och besättning-
ens behörighet. Detta grundar sig på Sjöräddningssällskapets eget utbildnings-
system och egen bemanningsinstruktion och på att dessa instruktionerna följs. 
 
Sjöräddningssällskapets medlemsförening bär enligt avtalet om besittning av bå-
tar ansvaret för att den båt som sällskapet besitter är bemannat och att besätt-
ningen är utbildad i enlighet med Sjöräddningssällskapets instruktioner. Den ut-
bildning föreningen själv genomför utgör merparten av den utbildning som en fri-
villig sjöräddare får under sin karriär. 
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Nedan en bild av Sjöräddningssällskapets avancerande utbildningssystem. 
 

 

Päällikkö Befälhavare 

Perämies Styrman 

Kansimies Matros 

Konepäällikkö Maskinchef 

Konemies Maskinist 

Harjoittelija Praktikant 

 

Nedan en bild av en frivillig sjöräddares kompetensområden. 

 
 
12. OSAAMISALUETTA 12. KOMPETENSOMRÅDE 

1. TURVALLISUUS JA HÄTÄTILANTEET 
OMALLA ALUKSELLA 

1.  SÄKERHET OCH NÖDSITUATIONER        
PÅ DET EGNA FARTYGET 

2. MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ JA JOH-
TAMINEN 

2. SJÖRÄDDNINGSSYSTEMET OCH 
LEDNING 

3. MERIMIESTAITO JA ALUKSEN KÄSIT-
TELY 

3. SJÖMANSKUNSKAP OCH MANÖVRE-
RING AV FARTYGET 

4. NAVIGOINTI JA ALUKSEN OHJAILU 4. NAVIGERING OCH STYRNING AV 
FARTYGET 

5. VIESTINTÄ 5. KOMMUNIKATION 

6. ETSINTÄ 6. EFTERSPANING 

7. PELASTAMINEN 7. RÄDDNING 

8. PALONSAMMUTUS 8. BRANDSLÄCKNNG 
 

9. ENSIAPU JA SAIRAANKULJETUSTEH-
TÄVÄT 

9. FÖRSTA HJÄLPEN OCH UPPGIFTER I 
SAMBAND MED SJUKHUSTRANSPOR-
TER 

10. AVUSTUSTILANTEET 10. ASSISTANSSITUATIONER 
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11. ALUKSEN TEKNIIKKA 11. FARTYGETS TEKNIK 

12. ALUKSEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 12. SERVICE OCH UNDERHÅLL AV FAR-
TYGET 

 

 
2. Utbildning i sjösäkerhet 

 
Alla som antecknats i mönstringslistan förutsätts ha vissa intyg på specialbehö-
righet som anknyter till båtens säkerhet och utbildning som motsvarar intygen. 
Enligt STCW:s krav ingår det i de grundfärdigheter som krävs kunskaper i grun-
derna om arbetarskyddet på fartyget och agerande i en social gemenskap, bru-
ket av utrustning för räddning och evakuering, avvärjande och släckning av far-
tygsbränder samt färdigheter i första hjälpen. Av dem som tjänstgör på passage-
rarfartyg förutsätts dessutom färdigheter att hantera stora människomassor. På 
besättningen på tankfartyg ställs därutöver egna särskild krav. De personer i be-
sättningen som inte tilldelats uppgifter i enlighet med fartygets mönstringslista 
ska vara fartygsspecifikt förtrogna med nödsituationer. 
 
Säkerhetsutbildning som ger specialbehörighet ger STCW-certifierade sjöfarts-
läroinrättningar och utbildningscentraler som ger säkerhetsutbildning. Kommer-
siell sjöfart regleras av STCW-konventionen, och enligt den ges sådan säker-
hetsutbildning som är nödvändig för att behörigheter inom sjöfarten ska beviljas 
och upprätthållas. Alla sjöfarare genomgår Basic Safety Training-kursen i vilken 
det ingår bl.a. utbildning i första hjälpen, brandbekämpning och räddning. De 
som förordnats för uppdrag på räddningsbåtarna genomför kursen för behörighet 
att vara befälhavare på livflotte och livbåt. Genomgång av kursen för erhållande 
av förarbrev för snabbgående beredskapsbåtar krävs av den som utnämns som 
förare på båten. För befälet ordnas egen utbildning i brandbekämpning och 
främst för maskinchefen en skild kurs för erhållande av behörighet som brand-
chef. Ovan nämnda STCW-specialbehörigheter förutsätter att de ska förnyas 
med fem års mellanrum.  
 
På utbildningscentralerna finns särskilda kurser om fritt fall-båtar som fortfarande 
används på fraktfartyg. Dessa fritt fall-båtar får inte fällas med passagerare om-
bord. Det finns även särskilda kurser om användningen av anordningar som 
evakueringsrutschkanor och evakueringsstrumpor. För marina aktörer såsom 
räddningsväsendets MIRG-grupper, lotsar och hamnmyndigheter har egna sä-
kerhetskurser utarbetats. För båtförare och fartygspassagerare erbjuds även sä-
kerhetsutbildning. Ice Training-kursen är utvecklad i Finland för att utbilda sjöfa-
rare att agera rätt under isförhållanden. I dessa kurser deltar även folk från ut-
ländska rederier. 
 

 
3. Utbildning i anslutning till oljebekämpning och marin kemikalieverksamhet 

 
Enligt den nya lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) som trädde i 
kraft vid ingången av 2010 sörjer Finlands miljöcentral på nationell nivå för ord-
nandet av den yrkesmässiga fortsatta och kompletterande utbildningen och ut-
vecklingsarbetet av bekämpningen av oljeskador fartygskemikalieskador. I Fin-
land finns inget särskilt för oljebekämpning etablerat utbildningssystem. I och 
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med den nya lagen anses det viktigt att utbildningen samordnas centrerat och att 
en gemensam handlingsplan utvecklas. 
 
Utbildning har ordnats och ordnas även i framtiden genom anlitande av olika 
läroinrättningars möjligheter och tjänster för olika behov och vidare vid behov 
även separat via skräddarsydda seminarier och kurser. Utbildning för oljebe-
kämpning och för erhållande av den behörighet som oljebekämpning kräver har 
getts bland annat av SYKE, räddningsinstitutet, Helsingfors räddningsskola, yr-
keshögskolor och läroinrättningar samt av närings-, trafik- och miljöcentralerna 
(tidigare de regionala miljöcentralerna).  
 
De primära målgrupperna för utbildning i bekämpning av oljeskador är persona-
len på oljebekämpningsfartygen och räddningsverken, ansvariga vid miljö- och 
regionförvaltningen samt samarbetsmyndigheternas ansvariga för oljebekämp-
ning och övervakning av utsläpp.  
 
Besättningen på statens oljebekämpningsfartyg har utbildats vid läroinrättningar 
inom sjöfartsbranschen på kurser i hantering av oljelaster och kemikalielaster 
samt på kurser för radiotrafik vid nödsituationer. Besättningen får fartygsspecifikt 
handledning i hur man använder  fartygens oljebekämpningsutrustning ge-
nom respektive aktörs, t.ex. sjöstridskrafternas, gränsbevakningsväsendets och 
Meritaito Oy:s interna utbildning och övningar och vid behov i samarbete med 
SYKE:s personal. Fartygsspecifika övningar gäller utbildning i hur oljebekämp-
ningsutrustningen används och övning i användning av utrustningen till havs.  
 
Personalen på fartygen och vid miljöförvaltningen har deltagit i sjöbevaknings-
skolans kurser i ledning på olycksplatsen och i EMSAs kurser om bekämpning 
av marina miljöskador. SYKE har för fartygens befäl ordnat diskussionsmöten 
där man diskuterat aktuella frågor. Utbildningen av besättningen har av befälet 
ordnats i form av övningar och i sjöstridskrafterna i samband med normal utbild-
ning av beväringar. Finlands miljöcentral har för sin del strävat efter att skapa 
förutsättningar för övningar, deltagit i övningar i användning av utrustning och 
annan utbildning efter behov och kompetens. Övningar i användningen av speci-
alutrustning och regelbundna tester är nödvändiga för att försäkra sig om att ut-
rustningarna och metoderna fungerar. 
 
Utbildningen av räddningsverkens personal sker i regel i läroinrättningar inom 
räddningsbranschen. Dessutom ger räddningsverken utbildning i anknytning till 
oljebekämpning för personalen i sina egna brandkårer och avtalsbrandkårer. 
Grundutbildningen i oljebekämpning sker främst i oljebekämpningsuppdrag på 
land. Skaffandet av utbildning som fattas och yrkesmässig fortsatt och komplet-
terande utbildning har skett annanstans. Räddningsinstitutet har gett utbildning 
som anknyter till allmän kemikaliedykning. 
 
För ansvariga för de regionala miljöcentralernas oljebekämpning har SYKE årlig-
en arrangerat diskussionsdagar. Dessutom har man vid behov ordnat utbild-
nings- och samarbetsdagar om aktuella frågor även för företrädare för andra ak-
törer. Till exempel i diskussionsdagar om övervakning av utsläpp har represen-
tanter för gränsbevakningsväsendet, tidigare sjöfartstyrelsen, försvarsmakten, 
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polisen och rättsväsendet deltagit. I riksomfattande utbildningar för bekämpning 
av miljöskador har även ledningen för räddningsregionerna deltagit. 
 
Övningarna har stor betydelse i utbildningen i bekämpning av miljöskador. Rela-
tivt stora nationella och även internationella övningar i vilka finska enheter har 
deltagit har under de senaste 25 åren ordnats 3–4 gånger per år. Under dessa 
övningar övar fartygen bland annat samarbete med andra fartygsenheter. Varje 
år ordnas internationella övningar och förfaringssättet i dessa styrs av Helsing-
forskommissionens bekämpningsmanual. 
 
I de internationella övningarna har det även ingått särskilda övningar såsom be-
kämpning av kemikalieskador, verksamhet under isförhållanden och efterspaning 
och avlägsnande av farliga ämnen som sjunkit. Förutom stora övningar har även 
regelbundna övningar som samtidigt involverar några fartyg och utrustningar ut-
förts samt  fartygsspecifika övningar i hur utrustningen används. 
 
Det har varit möjligt att lära sig och öva bekämpning av marina miljöskador i 
verkliga situationer och dra nytta av dessa erfarenheter i utvecklandetet av be-
redskapen och metoderna. Det samma gäller på förhand planerade vraksane-
ringar och testning av nya metoder och anordningar. 
 
För oljebekämpning har man utarbetat handböcker, anvisningar och planer som 
även lämpar sig som utbildningsmaterial. Det finns till exempel anvisningar om 
oljebekämpning vid stranden, val av oljebommar och anskaffning av båtar, be-
kämpning av fartygskemikalieskador, övervakning av utsläpp och provtagning. 
Även i den tidigare nämnda planen TOJO finns en hel del anvisningar och be-
skrivningar som lämpar sig som utbildningsmaterial. Även annanstans finns det 
numera gott om material som lämpar sig för utbildning och till exempel den inter-
nationella sjöfartsorganisationen IMO har utarbetat material i form av en kursmall 
för utbildning i oljebekämpning. 
 
Med anknytning till kemikalieverksamhet ges utbildning i ”grunderna för verk-
samhet på tankfartyg” vid sjöfartsläroanstalterna samt utbildning med anknytning 
till allmän kemikaliedykning vid Räddningsinstitutet. 
 
 

4. Räddningsväsendets utbildning i ytbärgning och vattendykning 
 

Räddningsväsendets vattenräddningsberedskap indelas i tre beredskapsnivåer: 
 
I Omedelbar vattendykningsberedskap 
II Annan vattendykningsberedskap 
III Ytbärgningsberedskap 
 
Räddningstjänsten upprätthåller åtminstone ytbärgningsberedskap vilket betyder 
att alla som deltar i räddningsverksamheten måste klara av att utföra ytbärgning. 
Till kraven i räddningskursen hör ytbärgarutbildning. Vad gäller avtalsbrandkårer-
na ansvarar räddningsverken för ordnandet av ytbärgarutbildningen. 
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På grundval av räddningsnivåbeslutet kan räddningsväsendet på sitt område el-
ler på vissa delar av sitt område upprätthålla omedelbar vattendykningsbered-
skap eller annan vattendykningsberedskap. Vattendykare finns på nivå I och II. 
Det maximala djupet i utbildningen av en vattendykare på nivå II är 15 m och det 
maximala djupet i utbildningen av en vattendykare på nivå I är 5–50 m. Rädd-
ningsinstitutet ordnar kurser i vattendykning på nivå I och kravet för antagning är 
den behörighet som krävs av den ordinarie personalen som deltar i räddnings-
verksamheten.  
 
 

5. Meteorologisk utbildning vid Meteorologiska institutet 
 

Vid behov kan Meteorologiska institutet ge olika former av meteorologisk utbild-
ning för myndigheter och sjöfarare. Typiska ämnen är vindfältets grundläggande 
egenskaper, utveckling av låg- och högtryck, väderfenomen vid gränsskiktet, risk-
fyllda väderfenomen, havsvädret och sjögång samt isförhållandena på Östersjön. 


