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Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin arviointi ja arviointiraportti 5.3.2020.
12.3.2020 tehtiin pieni lisäys esipuheeseen koskien GDPR tietosuoja-asetusta ja
tiedonluovutuskieltoa.
Hyväksyntä on voimassa viisi vuotta arvioinnin suorituspäivästä 5.3.2020 lukien.

ESIPUHE
Purjehduksenopettajat PORY ry tunnetaan korkealuokkaisen purjehduskoulutusjärjestelmän kehittäjänä ja
ylläpitäjänä jo neljänkymmenen vuoden ajalta. Tämä PORY:n laatukäsikirja pyrkii osaltaan tukemaan
PORY:n toiminnan kehitystä tulevinakin vuosina.
Laatukäsikirja uusittiin kokonaan ja otettiin käyttöön vuoden 2015 keväällä, jolloin oli tarve saada ulkoinen
arviointi Liikenteen turvallisuusviraston Trafin (nykyään Liikenne- ja viestintävirasto) hyväksymällä tavalla.
Laatukäsikirjan ulkoinen auditointi on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Laatukäsikirjan 2020 teko perustuu
tähän tarpeeseen. Vuoden 2015 laatukäsikirja otettiin hyvin vastaan ja sen hyväksymisen jälkeen toimintaa
alettiin yhdenmukaistamaan sen pohjalta. Vuonna 2017 tehtiin laatukäsikirjaan tekninen päivitys, jossa
korjattiin pieniä virheita ja tehtiin pieniä muutoksia. Uudelleen auditoitu laatukäsikirja 2020 on
rakenteeltaan sama kuin laatukirja 2015. Teksteihin on tehty joitakin päivityksiä, lisäyksiä ja poistoja. Sisältö
on kuitenkin oleellisin osin sama.
Huviveneilyssä on nähtävissä trendinomaisia muutoksia. Venekoot kasvavat ja veneily joutuu kilpailemaan
muiden harrastusten kanssa yhä enemmän. Vesillä liikkuvien alusten määrä kasvaa. Esimerkiksi Helsingistä
on tullut yksi maailman vilkkaimpia risteilylaivojen kohdeista. Veneily itsessään kansainvälistyy. Purjehdus
suuntautuu yhä useammin ulkomaille omilla ja vuokraveneillä. Suomeen tulee joka kesä suuri määrä
ulkomaisia veneilijöitä. Kouluttautumisessa on yhä enemmän kansainvälistä liikkuvuutta ja osa
koulutusjärjestelmistä on kansainvälisiä. Laatukäsikirjan tekemisessä on pyritty ottamaan huomioon myös
kansainvälistyvän veneilyn näkökohtia.
Lainsäädäntö ja kansainväliset säädökset kehittyvät jatkuvasti. PORY:n ja sen sidosryhmien toimintaan
vaikuttavat merkittävästi uusi vesiliikennelaki, joka astuu voimaan kesäkuun 2020 alussa ja EU:n yleinen
tietosuoja-asetus (GDPR). Tiedonluovutuskiellon asettamat vaatimukset huomioidaan vaatimusten
mukaisiksi.
Laatukäsikirja on tarkoitettu työkaluksi kaikille PORY:n toiminnassa mukana oleville: kouluille, kouluttajille,
tutkintotarkastajille ja PORY:n hallinnolle. Loppuasiakas, eli kurssin tai tutkinnon suorittaja, voi hyötyä
monella tapaa paremman toiminnan laadun ansiosta.
Laatukäsikirjan 2020 tekemisessä PORY:n hallitus on toiminut ohjausryhmänä. Haluan kiittää kaikkia
projektiin osallistuneita.
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1

JOHDANTO

Purjehduksenopettajat PORY ry:n tarkoituksena on purjehduskoulutuksen edistäminen ja kehittäminen.
Koulutuksella puolestaan vaikutetaan purjehdustaitojen ja veneilyturvallisuuden kasvuun. Tarkoitustaan
varten PORY kehittää ja ylläpitää järjestelmää, johon kuuluu purjehdus- ja teoriakurssit, erikoiskurssit,
purjehduskouluttajien koulutus sekä päällikkötutkinnot. Purjehduskoulutusjärjestelmää ja
kouluttajakoulutustoimintaa ylläpidetään ja kehitetään PORY:n hallinnon toimesta. Tässä laatukäsikirjassa
kuvataan PORY:n koulutus- ja tutkintojärjestelmä sekä PORY:n hallinto.
Kuvassa 1 on esitetty koulutusjärjestelmän päärunko. Kursseja on sekä käytännön purjehduskursseja että
teoriakursseja. PORY voi hyväksyä eri veneilyjärjestöjen teoriakursseja, jos ne täyttävät teoriakursseille
asettavat minimivaatimukset. Kurssijärjestelmää kehitetään jatkuvasti, ja siihen voidaan lisätä uusia
erikoiskursseja kuten dieselmoottorikurssi tai meri-VHF kurssi. Koulutusjärjestelmään kuuluu lisäksi
kolmitasoinen päällikkötutkintojärjestelmä. Tutkintojen tarkoitus on antaa osallistujille mahdollisuus
testata osaamistaan ja hyväksytystä tutkinnosta kirjoitetaan tutkintotodistus.

Kuva 1

PORY:n purjehduskoulutusjärjestelmä

Tässä laatukäsikirjassa kuvataan PORY:n toiminta tarkemmin seuraavissa pääosioissa: hallinto ja
organisaatio (luku 2); kurssijärjestelmä (luku 3); kouluttajakoulutus (luku 4); päällikkötutkinnot (luku 5);
Liikenne- ja viestintäviraston myöntämät pätevyyskirjat (luku 6), purjehduskoulujen hallinnointi (luku 7) ja
laadukas toiminta käytännössä (luku 8).
Laatukäsikirjassa kuvataan prosesseja ja järjestelmiä, jotka auttavat toimimaan laadukkaammin ja
yhtenäisemmin. Laatukäsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan ja sen auditointi tehdään aika ajoin uudestaan.
Laatukäsikirja on yhteensopiva toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteen kanssa.
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2

HALLINTO JA ORGANISAATIO

2.1

Purjehduksenopettajat PORY ry:n hallinnon päätehtävät

Purjehduksenopettajat PORY ry:n tarkoituksena on purjehduskoulutuksen edistäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi PORY ylläpitää purjehduskoulutuksen laatujärjestelmää, auktorisoi
laatujärjestelmän mukaisesti toimivat koulut, kouluttajat ja muut toimijat kuten tutkintotarkastajat. PORY
järjestää purjehduskouluttajien ja muiden toimijoiden koulutusta sekä tuottaa oppi- ja tukimateriaalia
koulujen ja kouluttajien käyttöön.

2.2

Yhdistyksen hallitus ja laatujärjestelmä

Purjehduksenopettajat PORY ry:n hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous yhdistyksen säännöissä
määrätyssä järjestyksessä. Yhdistyksen kokous vahvistaa purjehduskoulutuksen laatujärjestelmän
hallituksen esityksestä. Laatujärjestelmää käsiteltäessä yhdistyksen kokouksessa on siitä mainittava
kokouskutsussa. Sääntöjen mukaan hallitus myöntää laatujärjestelmän mukaiset kouluttajapätevyydet ja
auktorisoinnit sekä nimittää laatujärjestelmän mukaiset toimihenkilöt ja edustajat laatujärjestelmän
mukaisiin toimielimiin.
PORY:n hallitus toimii purjehduskoulutusjärjestelmän ylimpänä johtona sekä valvoo purjehduskoulutuksen
laatujärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. PORY vastaa toiminnan piiriin kuuluvien purjehduskoulujen,
purjehduksenopettajien ja tutkintotarkastajien ohjauksesta ja valvonnasta laatukäsikirjassa kuvatuilla
tavoilla.

2.3

Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

2.3.1

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen yleisjohdosta. Puheenjohtajan tehtävä on varmistaa, että yhdistys toimii
sääntöjensä mukaisesti ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Puheenjohtaja vastaa myös asiakirjojen
hallintamenettelystä ja arkistoinnista.

2.3.2

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen maksuliikenteestä, laskutuksesta, saatavien perinnästä, kirjanpidon ja
tilinpäätösten tuottamisesta sekä yhdistyksen jäsenrekisteristä. Taloudenhoitaja tuottaa tarvittavat raportit
yhdistyksen hallituksen käyttöön päätöksenteon tueksi. Maksuliikenteessä taloudenhoitaja hyväksyttää
kululaskut yhdistyksen puheenjohtajalla ja mikäli kululasku koskee yhdistyksen puheenjohtajaa, hyväksyy
varapuheenjohtaja kyseiset laskut.
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2.3.3

Rekisteripäällikkö

Rekisteripäällikkö kerää tiedot koulutus- ja tutkintosuoritteista kouluilta ja tutkintotarkastajilta.
Kouluttajien koulutuspäivistä, koulujen opetussuoritteista ja tutkinnoista pidetään erilliset rekisterit. Hän
huolehtii rekisterien lain ja vaatimustenmukaisuudesta, sekä henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.
Rekisteripäällikkö ylläpitää ja kehittää tilasto- ja rekisteritoimintaa sekä analysoi koulutustrendejä
tilastoihin perustuen. Rekisteripäällikkö vastaa kouluttaja-, koulu- ja jäsenrekisterin ajantasaisuudesta.

2.3.4

Tutkintotarkastuspäällikkö

Tutkintotarkastuspäällikkö vastaa tutkintotarkastajien vaatimusten mukaisen toiminnan valvonnasta ja
tutkintotarkastustoiminnan kehittämisestä ja palautteen keräämisestä sekä tutkintotarkastajien
koulutuksen koordinoinnista. Tutkintotarkastustoiminnasta vastaavaan henkilön tehtäviin kuuluu
tutkintotodistusten kirjoittamisen järjestäminen PORY:n hallinnossa. Tutkintotodistus kirjoitetaan
tutkintotarkastajan PORY:lle lähettämän päällikkötutkinnon suorittamisraportin perusteella.

2.3.5

Laatupäällikkö

Laatupäällikkö vastaa laatukäsikirjan kehittämisestä, ylläpidosta, arkistoinnista sekä laatukäsikirjan
mukaisen toiminnan edistämisestä. Laatupäällikkö toimii yhteistyössä koulujen, kouluttajien,
tutkintotarkastajien, viranomaisten ja PORY:n muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Laatukäsikirjan mukaisen
toiminnan edistämisessä eri toimijoille annettava koulutus on laatupäällikön tärkeä tehtävä.
Laatupäällikkö seuraa eri osa-alueille määritettyjen ohjeistusten ja vaatimusten noudattamista ja pitää
hallituksen tietoisena havaituista poikkeamista. Reklamaatiotilanteissa laatupäällikkö käsittelee asian
reklamaation osallisten kanssa. Mikäli reklamaatiota ei saada hoidettua laatupäällikön ja osallisten kesken
asia siirtyy yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi.

2.3.6

Koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö vastaa kouluttajakoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä kehityshankkeista.
Koulutuspäällikkö vastaa, että purjehduskouluilla on käytössään ajantasainen tieto koulutusjärjestelmästä
ja parhaista menettelytavoista koulutuksen järjestämiseksi. Koulutuspäällikkö vastaa koulutuksen
vaatimustenmukaisuudesta, ja vastaa kouluttajaverkoston lisäkoulutuksesta. Koulutuspäällikkö seuraa
koulutuskenttää, toimii aktiivisesti yhteistyössä koulutuskentän eri toimijoiden kanssa sekä pyrkii
edistämään uusien koulutusmetodien käyttöä. Koulutuspäällikkö vastaa oppimateriaalin ylläpidosta ja
kehittämisestä.

2.3.9

Viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö vastaa siitä, että jäsenistöllä on ajantasainen tieto PORYn koulutusjärjestelmän sisällöstä,
kurssitarjonnasta ja muista tapahtumista. Viestintäpäällikkö edistää vuorovaikutusta niin koulujen,
kouluttajajäsenten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Viestintäpäällikkö vastaa PORYn internetsivujen ja
muiden viestintäkanavien sisällön ajantasaisuudesta.
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2.4

Toiminnan tavoitteet ja niiden mittaaminen

PORY asettaa toiminnalleen seurattavia tavoitteita. Tavoitteet liittyvät toiminnan määrään ja toiminnan
laatuun. Hallitus määrittää tavoitteet vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja niiden toteutumista
seurataan toimintavuoden aikana. Hallitus tekee tarvittaessa tarkennuksia tavoitteisiin. Suuremmat
muutostarpeet esitellään yhdistyksen kokoukselle vahvistettaviksi.
Toiminnan määrää ja laatua voidaan mitata muun muassa seuraavien mittarien avulla:
-

asiakaspalautteiden kerääminen ja hyödyntäminen; esimerkiksi koulutustapahtumista ja
tutkinnoista saatu palaute
PORY:n jäsenmäärän kehitys
purjehduksenopettajien purjehduskoulutukseen liittyvät suoritukset kuten opettajien opetuspäivät
kouluttajille myönnettyjen pätevyyksien määrä
purjehduskoulujen järjestämät purjehduskurssit ja niihin osallistuneiden määrä
tutkintotarkastajien vastaanottamat purjehdustutkinnot
tarkastuksissa ja raporteissa todettujen laatupoikkeamien ja reklamaatioiden määrä
muut purjehduskoulutusta edistävät toiminnot

Tavoitteet voivat koskea myös toiminnan kehitystä. Toimintaa kehitetään tyypillisesti kehitysprojektien
muodossa.

2.5

Laadunhallinta

2.5.1

Vaatimustenmukaisuus

Purjehduskoulutusjärjestelmään kuuluvien toimintojen tulee olla tässä laatujärjestelmässä esitettyjen
vaatimusten ja kuvausten mukaisia. Hallitus seuraa vaatimusten täyttymistä koulujen ja tutkintotarkastajien
raporttien sekä mahdollisten valitus- tai oikaisuvaatimusten ja saadun asiakaspalautteen pohjalta.

2.5.2

Kuvaus käytettävästä laadunhallintamenettelystä

Laatujärjestelmä asettaa puitteet purjehduskoulujen, purjehduskouluttajien, kouluttajakoulutuksen ja
tutkintotarkastajien toiminnalle. Laadunhallinnan pääperiaate on, että jokainen toimija vastaa oman
toimintansa laadusta ja tarkkailee omaa suoritustaan täyttääkseen toiminnalle asetetut vaatimukset.
PORY:n laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa purjehduskoulutuksen toteutuksen vastaavuus
koulutukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Purjehduskoulun rehtori valvoo koulunsa kouluttajien
toimintaa ja vastaa, että se on laatuvaatimusten mukaista ja täyttää koulutukselle asetetut vaatimukset.
Purjehduskoulujen tulee huolehtia oppilaiden turvallisuudesta ja oppimisesta purjehduskurssien aikana.

2.5.3

Sisäiset auditoinnit ja korjaavat toimenpiteet

Sisäisten auditointien tarkoituksena on varmistaa laadunhallinnan ja koulutusvaatimusten toteutuminen.
Sisäiset auditoinnit suoritetaan vuosittain hallituksen kokoamiin asiakirjoihin perustuen. Auditoinnin
9

lähtökohta on tämän laatukäsikirjan noudattaminen. Koulujen toimintaa valvotaan tämän laatukäsikirjan
määrittelemissä puitteissa.
Korjaavat toimenpiteet koostuvat niistä kehittämistoimenpiteistä, jotka laatupäällikkö on todennut
tarpeelliseksi puutteellisen tai virheellisen toiminnan seurauksena. Vastaavien virheiden
ennaltaehkäisemiseksi nämä toimenpiteet käsitellään hallituksessa vuosittain ja raportoidaan yhdistyksen
vuosikokoukselle toimenpide-ehdotuksineen laatujärjestelmän kehittämiseksi. Laatujärjestelmään liittyvät
korjaavat toimenpiteet vahvistaa yhdistyksen kokous.

2.6

Asiakirjojen hallintamenettely ja arkistointi

Yhdistyksen puheenjohtaja vastaa tässä luvussa kuvattujen asiakirjojen käsittelystä, hallinnasta ja
arkistoinnista.
PORYn hallinto tuottaa seuraavia asiakirjoja:
-

Kokousten pöytäkirjat
Henkilöjäsenen jäsenhakemukset
Yhteisöjäsenen jäsenhakemukset
Kouluttajien pätevyyden auktorisointihakemukset
Tutkintotarkastuksen lomakkeet ja raportit
Tilastot ja raportit
Rekisterit ja tietokannat
Kirjanpito

Alla on kuvaus näiden asiakirjojen hallinnasta ja arkistoinnista.
Kokousten pöytäkirjat
Kokousten pöytäkirjat tulostetaan, allekirjoitetaan ja arkistoidaan kokousten mukaiseen järjestykseen
vuosikansioon.
Henkilöjäsenen jäsenhakemukset
Henkilöjäsenen jäsenhakemukset tulostetaan ja käsittelyn jälkeen arkistoidaan vuosikansioon.
Yhteisöjäsenen jäsenhakemukset
Yhteisöjäsenen jäsenhakemukset tulostetaan ja käsittelyn jälkeen arkistoidaan vuosikansioon.
Kouluttajien pätevyyden auktorisointihakemukset
Kouluttajien pätevyyden auktorisointihakemukset tulostetaan ja käsittelyn jälkeen arkistoidaan
vuosikansioon.
Tutkintotarkastuksen lomakkeet ja raportit
Tutkintotarkastuksen tarkastuslomakkeet tulostetaan paperiversioksi tutkintotarkastuksesta vastaavan
henkilön toimesta, kun ne on saatu tutkintotarkastajilta. Tutkintotarkastuksesta vastaava henkilö, tai
varahenkilö, postittaa todistuksen tutkintoon osallistuneelle viimeistään kolmen viikon kuluttua
tutkinnosta. Todistuksesta tehdään allekirjoitettu kaksoiskappale arkistointia varten.
Tutkintotarkastuksesta vastaava henkilö arkistoi kaikki tutkintoihin liittyvät dokumentit itsellään vuoden
loppuun saakka. Vuoden lopussa kaikki asiakirjat liitetään vuosikansioon.
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Tilastot ja raportit
PORY ylläpitää seuraavia tilastoja: koulutustilasto ja tutkintotilasto. Tilastot ja suoriteraportit ovat
pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tilastot ja raportit julkaistaan kouluttajille sähköisessä muodossa,
esimerkiksi kotisivujen extranetissä. Raportit ja tilastot varmuuskopioidaan pilvipalvelussa. Raporttien ja
tilastointien hallinnasta vastaa hallituksen nimeämä henkilö. Kotisivujen palvelintila on varmuuskopioitu
palveluntuottajan toimesta. Tilastoja ja raportteja säilytetään pilvipalvelussa vähintään viisi vuotta. Koulut
ovat velvollisia toimittamaan tilastointia varten kauden oppilasmäärät viimeistään joulukuun lopussa.
Tutkintotarkastajat toimittavat tutkintotarkastusraportit tilastointia ja rekisteröintiä varten.
Rekisterit ja tietokannat
Yhdistyksellä on seuraavat rekisterit: kouluttajarekisteri, koulurekisteri, jäsenrekisteri, tutkintorekisteri ja
tutkintotarkastajarekisteri. Rekisterit ylläpidetään sähköisessä tietokannassa. Rekisterien ylläpitoon
yhdistyksen hallitus nimeää vastuuhenkilön. Tietokannat varmuuskopioidaan pilvipalveluun kerran
vuorokaudessa automaattisesti. Varmuuskopioita säilytetään vähintään viisi vuotta. Jäsenrekisteri
ylläpidetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tuottamassa palvelussa.
Kirjanpito
Kirjanpidosta vastaa yhdistyksen taloudenhoitaja. Palvelu voidaan ostaa ulkopuoliselta toimijalta.
Kirjanpitomateriaalista vastaa taloudenhoitaja kuluvan vuoden ajan. Tilintarkastuksen ja vuosikokouksen
jälkeen kirjanpitomateriaali siirretään paloturvalliseen varastoon ja säilytetään niin kuin laki määrää
kirjanpitomateriaalin säilyttämisestä.
Vuosikansioita säilytetään minimissään 10 vuotta. Yhdistyksen puheenjohtaja vastaa asiakirjojen
käsittelystä, hallinnasta ja arkistoinnista.

2.7

Henkilörekisterilain noudattaminen

Henkilötietoja sisältävien rekisterien ylläpidossa noudatetaan henkilörekisterilain säädöksiä ja EU:n
tietosuoja-asetusta (GDPR). Rekisterin ylläpidosta vastaa hallitus. Rekisteriin merkityillä henkilöillä on
oikeus saada tiedoksi kaikki itseään koskevat rekisteriin merkityt tiedot ja myöskin oikeus ilmoittaa
hallitukselle virheellisistä merkinnöistä oikaisuvaatimuksen kera.

2.8

Henkilöjäsenen ja koulujäsenen hyväksyminen PORY:n jäseneksi

Kouluttajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen laatujärjestelmän mukaisesti purjehduskouluttajaksi
pätevöitynyt henkilö. Jäseneksi hyväksytty purjehduskouluttaja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen
sääntöjä ja koulutustoimessaan noudattaa voimassa olevan laatujärjestelmän vaatimuksia ja ohjeita.
Koulujäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai kaupparekisteriin merkitty yksityinen
elinkeinonharjoittaja, joka on yhdistyksen laatujärjestelmän mukaisesti auktorisoitu purjehduskouluksi.
Koulujäsenellä täytyy olla nimettynä rehtori, joka vastaa että toiminta on laatujärjestelmän ja
viranomaisvaatimusten mukaista opetuksen ja siihen käytettävän kaluston osalta. Koulujen
auktorisointimenettely on kuvattu luvussa 7.
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2.9

Tiedot alihankkijoista

PORY:n päätoiminnossa, eli koulutusjärjestelmän ylläpidossa ei käytetä alihankkijoita. Tukitoiminnoissa
käytetään alihankkijoita taloushallinnossa, postipalveluissa, jäsenrekisterin ylläpidossa ja kotisivujen
ylläpidossa.
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3

KURSSIJÄRJESTELMÄ: AUKTORISOIDUT PURJEHDUSKURSSIT

3.1

Yhteenveto käytännön purjehduskursseista

PORY:n kurssijärjestelmän runko koostuu kolmesta käytännön purjehduskurssista:
•
•
•

Purjehtijakurssi on tarkoitettu aloittelijoille miehistötaitojen oppimiseen
Saaristopäällikkökurssi antaa perusvalmiudet toimia purjeveneen kipparina
Rannikkopäällikkökurssi antaa valmiudet toimia purjeveneen kipparina vaativimmissakin
olosuhteissa ja pidemmillä merimatkoilla

Käytännön purjehduskurssit toimivat portaittaisena kehityspolkuna kohti veneen päällikkyyttä. Seuraavalle
käytännön purjehduskurssille tulo edellyttää edellisen kurssitason asioiden osaamista. Alemman tason
kurssia ei ole pakko kuitenkaan suorittaa, jos osallistuja osaa asiat muutoin. Tämän lisäksi PORY kehittää ja
ylläpitää täydentäviä erikoiskursseja.
Taulukossa 1 on esitetty kurssien oppimistavoitteet, kurssille pääsyn edellytykset ja kurssien sisältöjen
painopisteet.

Taulukko 1

Yhteenveto käytännön purjehduskursseista

Oppimistavoite
Suositeltu
purjehduskokemus ennen
kurssille tuloa
Vaadittu
navigointiosaamisen taso
ennen kurssille tuloa
Sisällön painopisteet

Minimikesto

Purjehtijakurssi
Kyky toimia purjeveneen
miehistön jäsenenä

Saaristopäällikkökurssi
Purjeveneen kipparointi
tutuilla vesillä päiväsaikaan

Rannikkopäällikkökurssi
Matkapurjeveneen
kipparointi rannikkoalueilla
sekä päivällä että yöllä
Vähintään 300 merimailia,
josta osa on kipparina

Ei ole

Vähintään 100 merimailia

Ei ole

Saaristopäällikkökurssin
navigointiteoria a

Rannikkopäällikkökurssin
navigointiteoria b

Merimiestaidot, purjehdus,
veneenkäsittely

Veneenkäsittely,
navigointi,
reittisuunnittelu,
kipparointi, turvallisuus

32 tuntia

32 tuntia

Merimatkan suunnittelu,
kipparointi,
veneenkäsittely rannikkoalueella erilaisissa
olosuhteissa, turvallisuus ja
navigointi yöllä
32 tuntia

a Saaristopäällikkökurssin

navigointiteoria: katso sisältökuvaus luvussa 3.6
b Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria; katso sisältökuvaus luvussa 3.6

Käytännön kursseilla koulutuksen painopiste on vesillä tapahtuvassa purjehduksessa. Kurssin rakenne voi
vaihdella. Kurssi voi olla niin sanottu intensiivikurssi, jolloin vene palaa satamaan yöksi ja kurssi jatkuu
seuraavana päivänä. Kurssi voi olla myös retkikurssi, jonka aikana majoitus on järjestetty veneisiin. Kurssi
etenee sopivin päivämatkoin, jolloin illaksi saavutaan yleensä eri retkisatamiin.
Käytännön kurssilla voi olla luokkahuoneessa aikaisemmin tapahtuvaa teoriaopetusta. Kuitenkin vähintään
75% kurssin minimikestosta (24 tuntia) tulee järjestää veneessä.
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Usein kursseilla voi olla samaan aikaan oppilaita suorittamassa eri tasoisia kursseja. Tällöin tulee huomioida
opetuksessa kunkin ryhmän oppimistavoitteet ja kurssisisältö.
Käytännön purjehduskurssien pitäminen perustuu yksityiskohtaisten kurssisisältöjen olemassaoloon.
Kurssisisällöt on kuvattu luvuissa 3.3, 3.4 ja 3.5. Hyvin määritellyt kurssisisällöt auttavat oppilaita
valitsemaan sopivimman kurssin, ohjaa oppimateriaalien tekemistä ja antaa kriteerit oppimisen
testaamiseen. Kaikille kursseille on määritelty omat kurssisisällöt.
Koulutusta voidaan antaa myös muilla kielillä kuin suomen kielellä.
Oppimateriaalin valintaa ja kehittämistä ohjaa hyvin määritellyt kurssisisällöt. Tällainen käytäntö kannustaa
kehittämään uutta oppimateriaalia. Oppimateriaali voi sisältää sekä perinteisiä kirjoja että sähköisiä
oppimateriaaleja eri muodoissaan. PORY ylläpitää ajantasaista listaa suositellusta oppimateriaalista. Tämä
lista muuttuu sitä mukaan, kun sopivaa oppimateriaalia löytyy ja uutta julkaistaan. Purjehduskoulut tekevät
lopulliset päätökset käyttämästään oppimateriaalista.
Kursseilla oppimisella voi olla erilaisia tavoitetasoja: tiedän asian, osaan asian, hallitsen asian.

3.2

Auktorisoidut purjehduskoulut purjehduskurssien toteuttajina

Käytännössä koulutuksesta vastaa Purjehduksenopettaja PORY ry:n auktorisoimat purjehduskoulut.
Toiminnassa on mukana sekä seurakouluja että kaupallisia kouluja. Tällainen järjestelmä takaa, että
•
•
•

koulutus on maantieteellisesti kattavaa
järjestelmä pystyy kouluttamaan suuria oppilasmääriä
osallistujan ei ole pakko olla minkään seuran jäsen, jotta voi saada koulutusta

Kaupalliset koulut ja seurakoulut täydentävät toisiaan koulutusjärjestelmässä.
Kurssien suunnittelussa on kansainvälisten näkökohtien ja vaatimusten lisäksi otettu huomioon Suomen
ainutlaatuisen saariston tarjoamat mahdollisuudet ja niistä johtuvat veneilytottumukset. Kun
purjehduskoulutukseen yhdistetään navigointiteoriakoulutus sekä mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen
päällikkötutkinto, on jokaisella purjehdusharrastuksen aloittavalla käytettävissään nousujohteinen ja
turvallinen vaihtoehto kehittyä hyväksi purjehtijaksi ja vesillä liikkujaksi.
Purjehduskursseja järjestetään yleensä tavanomaisilla, koulutuskäyttöön sopivilla retki- ja matkaveneillä eli
köliveneillä, jotka ominaisuuksiensa ja kokonsa puolesta soveltuvat Suomen oloihin. Lämpimille vesille
suuntautuvilla purjehduskursseilla veneet ovat tyypillisesti suurehkoja vuokraveneitä.
Kouluttajan lisäksi kurssiveneessä voi olla korkeintaan 6 oppilasta. Isommissa veneissä, esimerkiksi
Välimeren kursseilla, voi veneessä olla korkeintaan 10 oppilasta. Tällöin pitää veneessä olla kaksi
kouluttajaa.
Auktorisoidun kurssin suorituksesta tulee antaa kurssisuoritustodistus osallistujalle. Todistuksessa tulee
vähintään olla seuraavat tiedot:
•
•

suoritettu kurssi
kurssin suorittajan nimi
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•
•

kurssitodistuksen myöntämisen ajankohta
koulun nimi, allekirjoitus ja mahdollinen leima

PORY kehittää koulujen käyttöön mallin kurssisuoritustodistuksesta. Todistuksen tulee olla yksinkertainen
ja helposti tulostettava.
Auktorisoiduilla kouluilla on oikeus merkitä kurssisuoritukset myös Veneilijän kansainväliseen
suorituskirjaan tai muuhun vastaavaan henkilökohtaiseen suorituskirjaan.
Auktorisoitujen purjehduskurssien lisäksi koulut voivat tarjota lyhyitä erikoiskursseja, kuten VHF-kurssi tai
dieselmoottorikurssi. PORY voi myös määritellä lyhytkursseille sisällön ja auktorisoida kurssin koulujen
käyttöön. Tämä on jatkuvaa kehitystoimintaa. Tulevaisuudessa korostuukin uusien koulutustuotteiden
kehitys ja auktorisointi. Tässä työssä PORY:n ja sen jäsenkoulujen yhteistyö on avainasemassa.
Purjehduskoulut vastaavat purjehduskurssien rakenteesta luvussa 3 annettujen ohjeiden puitteissa.

3.3

Purjehtijakurssi

Purjehtijakurssi on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat tulla aktiivisiksi ja osaaviksi purjeveneen
miehistön jäseniksi. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee käsittelemään purjeita ja ohjaamaan venettä, ja
osallistumaan kannella ja sisällä tapahtuviin päivittäisiin tehtäviin. Purjehtijakurssin kurssisisältö on kuvattu
taulukossa 2.
Purjehtijakurssille osallistumiseen vaaditaan 15 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on 32 tuntia.
Purjehtijakurssille osallistumiseen ei vaadita aikaisempaa purjehduskokemusta tai navigointiosaamista.

Taulukko 2

Purjehtijakurssin kurssisisältö

Purjehtijakurssi
1 Merisanaston, veneen osien, rikin ja purjeiden tuntemus
• Riittävä tuntemus, joka tarvitaan annettujen ohjeiden ymmärtämiseen purjehduksessa ja veneen
jokapäiväisessä käytössä
2 Köydet ja solmut
• Köysien käsittely sisältäen koilauksen, säilyttämisen, kiinnittämisen knaapeihin
• Kiinnitysköysien käsittely
• Seuraavien solmujen teko ja niiden oikea käyttö: paalusolmu, ulkosorkka, kahdeksikko, siansorkka
3 Purjeiden käsittely
• Purjeiden valmistelu ennen vesille lähtöä, purjeiden käsittely vesillä ja purjeiden käsittely rantautumisissa
• Skuuttien ja nostimien ja niihin liittyvien vinssien, köysilukkojen ja vinssinvapauttajien käyttö
4 Lähdöt ja rantautumiset
• Lähtö- ja rantautumisvalmistelut
• Toimiminen eri tehtävissä; myös ankkuroiduttaessa
5 Veneen ohjaaminen ja purjehdus
• Ymmärtää purjehduksen perusperiaatteet
• Osaa säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla
• Osaa toimia eri tehtävissä vasta- ja myötäkäännöksissä
• Purjeiden reivaaminen
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Purjehtijakurssi
• Osaa ohjata venettä maaston, kompassin ja tuulikulman mukaan
6 Meriteiden säännöt
• Osaa tähystää tehokkaasti merellä
7 Sääoppi
• Tietoisuus sääpalveluista ja tuuliasteikon tuntemus
8 Henkilökohtaiset turvavarusteet ja hätävarusteet
• Ymmärtää vaatetuksen ja henkilökohtaisten turvavarusteiden tärkeyden
• Ymmärtää ja noudattaa sääntöjä, jotka koskevat pelastusliivejä ja turvavaljaita
• Tuntee tilanteeseen sopivat hätämerkit ja hätävarusteet
• Tietää koska ja miten hätäraketteja käytetään
9 Tulipalon ennaltaehkäisy ja sammutus
• Tietoisuus erilaisista tulipalon vaaroista ja kuinka tulipaloja voidaan ennaltaehkäistä
• Ymmärtää toimenpiteet tulipalon sattuessa
10 Mies yli laidan (MOB)
• Osaa toimia mies yli laidan tilanteessa päällikön ohjeiden mukaisesti
11 Veneilytavat
• Ymmärtää yleiset tavat ja käytännöt: lippujen ja viirien käyttö, tarpeettoman melun tai häiriön estäminen
satamassa ja muiden veneilijöiden huomioon ottaminen
• Ympäristön huomioiminen
12 Osallistuminen yleisiin jokapäiväisiin tehtäviin sekä kannella että kannen alla.

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen
Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on
purjehduskokemusta, mutta haluavat vahvistaa osaamistaan. Päällikkökursseille voi tulla suoraan käymättä
ensin Purjehtijakurssia.

3.4

Saaristopäällikkökurssi

Saaristopäällikkökurssi antaa perusvalmiudet toimia purjeveneen kipparina. Tavoiteltu osaamistaso on
purjeveneen kipparointi tutuilla vesillä päiväsaikaan.
Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan 16 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on 32 tuntia.
Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä.
Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 100 merimailia.
Saaristopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää saaristopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista
tietämystä (luku 3.6).
Saaristopäällikkökurssin kurssisisältö on kuvattu taulukossa 3.

16

Taulukko 3

Saaristopäällikkökurssin kurssisisältö

Saaristopäällikkökurssi
1 Valmistautuminen merelle
• Osaa valmistella veneen merelle lähtöä varten sisältäen seuraavat asiat: koneen ja rikin tarkistukset,
purjeiden valinta, varusteiden kiinnityksien varmistaminen ja säilytys kannella ja sisällä, ohjeet miehistölle
2 Kansityöskentely
• Osaa reivata, poistaa reivit ja vaihtaa purjeet sopiviksi vallitseviin olosuhteisiin
• Osaa valmistella ankkuroinnin, kiinnitysköydet rantautuessa; osaa ottaa komennon kannella
kylkikiinnitykseen tullessa, poijuun tullessa, ankkuroinnissa, nostettaessa ankkuri ja lähdettäessä poijusta tai
kylkikiinnityksestä
3 Veneenkäsittely koneajossa
• Osaa tuoda veneen ja lähteä satamasta turvallisesti erilaisissa tuuliolosuhteissa, sisältäen vähintään
kylkikiinnityksen, poijukiinnityksen ja ankkuroinnin
4 Veneenkäsittely purjein
• Osaa turvallisesti tuoda veneen ja lähteä poijusta ja ankkurista erilaisissa tuuliolosuhteissa
• Osaa ohjata venettä ja säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla
• Osaa purjehtia turvallisesti myötätuuleen
5 Navigointi
• Näköhavaintoihin perustuva paikanmääritys
• Ymmärtää yhdyslinjojen ja turvarajojen käytön
• Merkintäpaikan (sijainti kun on kuljettu tietty matka tiettyyn suuntaan) määrittäminen karttatyöskentelyllä
• Ohjattavan kurssin määritys ottaen sorto huomioon
• IALA A-viitoitusjärjestelmän tuntemus
• Kompassin, lokin ja kaikuluotaimen käyttö
• Reittisuunnittelu ja navigointi
• Elektronisten navigointilaitteiden käyttö paikanmäärityksessä
• Navigointiin liittyvien tietojen ylläpito: lokikirja ja merkinnät merikarttaan
6 Meriteiden säännöt
• Meriteiden sääntöjen käytännön tuntemus
7 Sääoppi
• Tietää sääennusteiden lähteet
• Osaa tulkita merisäätiedotukset ja käyttää ilmapuntaria ennustamisen apuvälineenä
8 Huolto- ja korjaustoimenpiteet
• Ymmärtää ja osaa tehdä huoltotöitä
• Ymmärtää köysien ominaisuudet ja käytön
• Dieselmoottorit: ymmärtää kuinka vaihdetaan polttoaine- ja vedensuodattimet ja vesipumpun impelleri;
ymmärtää kuinka polttoainejärjestelmä ilmataan
9 Veneen muonittaminen ja varustaminen
• Ymmärtää kuinka vene muonitetaan
• Osaa ottaa huomioon polttoaineen ja veden tarpeen
10 Hätätilanteet
• Kykenee kipparina toimintaan mies yli laidan (MOB) tilanteessa
• Osaa hätärakettien käytön
• Ymmärtää kuinka VHF-meriradiota käytetään hätätilanteessa
• Ymmärtää kuinka hinaus tapahtuu
• Ymmärtää kuinka pelastuslauttaa käytetään
11 Matkanteko ja kyvykkyys kipparina
•
•

•

Ymmärtää kipparin vastuut
Osaa suunnitella ja toteuttaa turvalliseen reittisuunnitelmaan perustuvan merimatkan
Osaa ottaa huomioon käytössä olevan veneen ja siinä olevan miehistön merimatkan suunnittelussa
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3.5

Rannikkopäällikkökurssi

Rannikkopäällikkökurssi antaa valmiudet toimia purjeveneen kipparina pidemmillä merimatkoilla.
Tavoiteltu osaamistaso on matkapurjeveneen kipparointi rannikkoalueilla päivällä ja yöllä.
Rannikkopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan 18 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on 32 tuntia.
Päällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä ja osin
kipparina. Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 300 merimailia sekä
purjehdustaidot, jotka voidaan olettaa olevan itsenäistyvällä kipparilla.
Rannikkopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää rannikkopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista
tietämystä (luku 3.6).
Päällikkökurssin kurssisisältö on kuvattu taulukossa 4.
Taulukko 4

Rannikkopäällikkökurssin kurssisisältö

Rannikkopäällikkökurssi
1 Valmistautuminen merelle
• On tietoinen turvavälineistä, jotka tarvitaan suunnitellulla merimatkalla
• Osaa valmistella veneen merelle sisältäen tavaroiden kiinnityksen ja varastoinnin, turvaohjeet, vastuiden
jakamisen sekä laitteiden ja moottorin tarkistukset
2 Veneenkäsittely koneajossa
• Pystyy käsittelemään venettä ahtaissa paikoissa
• Kaikki rantautumis- ja lähtötilanteet erilaisissa tuuliolosuhteissa
3 Veneenkäsittely purjein
• Osaa käsitellä venettä purjein ahtaissa paikoissa
• Ankkuroituminen ja rantautuminen erilaisissa tuuliolosuhteissa
• Osaa purjehtia tehokkaasti ja turvallisesti kaikilla tuulen suunnilla
• Osaa turvallisen veneenkäsittelyn yöllä
4 Navigointi
• Osaa tehdä reittisuunnitelman, jossa otetaan huomioon syvyydet, yhdyslinjat, turvarajat, viitoituksen,
satamamääräykset ja vuorovedet
• Osaa käyttää elektronisia navigointilaitteita merimatkan suunnittelussa ja toteutuksessa sisältäen
reittipisteiden ja reittien käytön
• Osaa navigoida venettä päivällä ja yöllä
5 Merimatkan suunnittelu
• Osaa suunnitella rannikolle suuntautuvan merimatkan ottaen huomioon veneen merikelpoisuuden,
miehistön osaamisen, navigoinnin, muonituksen, sään, hätäsatamat, vuorovesien korkeudet ja
vuorovesivirrat ja tarvittavat julkaisut
• Tietää tullimuodollisuuksien olemassaolon ja tietää mistä löytää lisätietoja
6 Hätätilanteet
• Mies yli laidan (MOB) takaisin saaminen koneella ja purjein
• Ymmärtää toimenpiteet pelastuslauttaa käytettäessä ja ymmärtää miten meripelastus tapahtuu
7 Huonot sääolosuhteet
• Valmistautuminen huonoon säähän ja veneenkäsittely kovassa tuulessa
• Navigointi ja yleiset menettelytavat näkyvyyden ollessa rajoitettu
8 Matkanteko ja kyvykkyys kipparina
• Ymmärtää kipparin vastuut
• Osaa organisoida navigoinnin, kansityöskentelyn ja taloustyöt veneessä merimatkan aikana
• On tietoinen säässä tapahtuvien muutosten merkityksestä
• On tietoinen miehistön hyvinvoinnista merimatkan aikana
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3.6

Saaristopäällikkökurssin ja rannikkopäällikkökurssin navigointiteoriat

Luvussa 3.1 on esitetty, että vaadittu navigointitietämys ennen saaristopäällikkökurssille tuloa on
saaristopäällikkökurssin navigointiteoria ja ennen rannikkopäällikkökurssille tuloa on
rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria.
Taulukossa 5 on esitetty minimisisällöt navigoinnin teoriakursseille. PORY voi hyväksyä erilaisia
teoriakursseja edellyttäen, että navigointiteorian minimisisällöt täyttyvät.

Taulukko 5

Saaristopäällikkökurssin ja rannikkopäällikkökurssin navigointiteoriat: minimisisällöt

Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria

Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria

Peruskäsitteet: määritelmät; koordinaattijärjestelmä;
sijainti; matka, aika ja nopeus
Merikartta ja sen käyttö käyttö: karttaprojektiot;
karttamerkit; sijainnin, suuntien ja matkojen
mittaaminen ja merkitseminen
Merenkulun julkaisut: loistoluettelot; tiedonantoja
merenkulkijoille

Navigointiteoria I: Saaristopäällikkökurssin lisäksi
seuraavat asiat:
Merkintäpaikan ja arvioidun sijainnin (DR ja EP) määritys
karttatyön avulla

Viitoitusjärjestelmä ja muut merenkulun turvalaitteet;
valot ja loistot
Kompassi: suunta ja suuntima; eranto; eksymä;
magneettisuunta; kompassisuunta; suuntien ja
suuntimien muuntaminen; ohjauskompassi ja
suuntimakompassi; eksymän määrityksen periaate
Paikanmääritys: sijoittajan käsite; yhdyslinjat;
ristisuuntima
Navigointi näkyvyyden ollessa rajoitettu
Reittisuunnittelu osana merimatkan suunnittelua

Eksymätaulukon laatiminen ohjailukompassille
Erilaiset sijoittajat ja niiden yhdistelmät visuaalisessa
paikanmäärityksessä
Sääoppi: ilmamassat; matala- ja korkeapaineet ja niihin
liittyvät sääilmiöt; meri- ja maatuulet; sumut;
sääennusteiden lähteet ja tulkinta
Vuorovesioppi: vuorovesivirrat ja korkeudet
Ohjattavan kompassinsuunnan määritys tuulen
aiheuttaman sorron ja vuorovesivirran vaikuttaessa
Elektroniset apuvälineet: Kompassit; GPS; karttaplotterit;
tutka; VHF; hätäviestien lähetys
Tullimuodollisuudet; paikalliset säädökset

Meriteiden säännöt
Ympäristön huomioiminen veneilyssä

Alla on listattu kotimaisia ja ulkomaisia teoriakursseja, jotka täyttävät taulukossa 5 esitetyt
minimivaatimukset.
Saaristopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Day Skipper
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri
Rannikkopäällikkökurssin navigointiteoria:
• Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
• Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Coastal Skipper/Yachtmaster© Offshore
• Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 2: Vuorovesialueet
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Yllämainittujen kurssien / tutkintojen sisällöt ovat seuraavissa liitteissä:
•
•
•
•
•
•

Liitteessä 1 on teoriakurssin Saaristomerenkulkuoppi tutkintovaatimukset
Liitteessä 2 on teoriakurssin RYA Day Skipper Shorebased Course tutkintovaatimukset
Liitteessä 3 on teoriakurssin Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri tutkintovaatimukset
Liitteessä 4 on teoriakurssin Rannikkomerenkulkuopin tutkintovaatimukset
Liitteessä 5 on teoriakurssin RYA Coastal Skipper and Yachtmaster© Offshore Theory
tutkintovaatimukset
Liitteessä 6 on teoriakurssin Navigointi 2: Vuorovesialueet tutkintovaatimukset

Yleensä kurssien ja tutkintojen sisällöt muuttuvat hitaasti. Liitteiden 1-6 sisältökuvauksia päivitetään
tarpeen mukaan.

3.7

Erikoiskurssit

PORY kannustaa purjehduskouluja lyhyiden erikoiskurssien järjestämiseen. Nämä kurssit täydentävät
PORYn purjehduskurssivalikoimaa ja tarjoavat oppilaille mahdollisuuden syventää osaamistaan tietyllä osaalueella. Yleisellä tasolla kurssit edistävät veneilyn turvallisuutta sekä harrastajien jatkuvaa kehittymistä.
Lyhyiden erikoiskurssien aiheita voi olla esimerkiksi satamamanööverit, pimeäpurjehdus, veneen
turvavälineet ja niiden käyttö, spinaakkerin käyttö, VHF-kurssi, dieselmoottorit, veneen sähköjärjestelmä,
purjeveneen rikaus, purjeveneen huolto ja ylläpito, purjeiden trimmaus, purjehtijan sää, purjehtijan
ympäristötietous, MOB-pelastamiskurssi, elektroninen navigointi.
Erikoiskursseja ideoidaan ja kehitetään jatkuvasti. PORYn tarkemmat erikoiskurssirungot ovat saatavilla
kouluille ja jäsenille.

3.8

Kurssisuorituksen hylkääminen ja valitusmenettely

Purjehduskursseilla hyväksytyn suorituksen saa pääsääntöisesti, kun osallistuu aktiivisesti kurssille.
Kurssisuoritus voidaan kuitenkin hylätä perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat
•
•

kurssi jää merkittävästi kesken
osallistuja ei selvästikään saavuta kurssin tavoitteita

Jos kouluttaja tai kurssivastaava päätyy hylkäämään kurssisuorituksen, niin kurssilaiselle on kerrottava
riittävän seikkaperäisesti hylkäyksen syy ja kurssilaiselle on ilmoitettava valitusoikeudesta ja siihen
liittyvistä menettelytavoista.
Kouluttajan ja kurssilaisen on ensisijaisesti pyrittävä saavuttamaan yhteisymmärrys tehdystä päätöksestä.
Jos kurssilainen ei kuitenkaan hyväksy ratkaisua, hänellä on oikeus valittaa päätöksestä kuukauden
kuluessa. Kirjallinen valitus tulee osoittaa yhdistyksen laatupäällikölle, joka käsittelee asian ensin ja hallitus
tarvittaessa.
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Jos kurssisuoritus hylätään, niin osallistujalla on oikeus saada merkintä henkilökohtaiseen lokikirjaan tai
kansainväliseen suorituskirjaan kurssin aikana kertyneistä merimaileista. Tämän voi merkitä
matkapurjehduksena.

3.9

Asiakaspalautteiden käsittely

Asiakaspalautteet ovat tärkeä osa PORY:n koulutusjärjestelmän toiminnassa ja kehittämisessä.
Asiakaspalautteita voi tulla jäsenkouluille tai suoraan PORY:lle. PORY rohkaisee koulujäseniään kehittämään
asiakaspalautejärjestelmäänsä.
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4

KOULUTTAJAKOULUTUS JA KOULUTTAJIEN AUKTORISOINTI

4.1

Kouluttajakoulutus PORY:n toiminnan ja jatkuvuuden turvaajana

Purjehduksenopettajat PORY ry järjestää kouluttajakoulutusta. Kouluttajakoulutuksella pyritään
varmistamaan purjehduskoulutuksen laadun säilyminen ja uusien koulutusmenetelmien omaksuminen.
Koulutukseen voi osallistua sekä vanhoja että uusia kouluttajia.
PORY:n auktorisoimia kouluttajia on kolmella tasolla:
•
•
•

4.2

purjehduksenohjaaja
purjehduksenopettaja
avomeriopettaja

Kouluttajien toimivaltuudet ja auktorisointi

Purjehduskouluttajien toimivaltuuksilla määritellään millä kursseilla ja missä roolissa kukin kouluttaja voi
toimia. Kouluttajien toimivaltuudet esitetään taulukossa 6. Kouluttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka
suorittaa kurssin opetuksen. Kurssin pääkouluttaja on henkilö, joka vastaa pidettävästä purjehduskurssista.
Pääkouluttaja vastaa siitä, että kurssi toteutetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Pääkouluttajan on oltava
pätevyydeltään vähintään purjehduksenopettaja. Kurssin pääkouluttaja voi itse toimia myös kurssin
kouluttajana.

Taulukko 6

Purjehduskouluttajien toimivaltuudet

Purjehduksenohjaaja

Purjehduksenopettaja

Purjehduksenohjaaja voi toimia
kouluttajana Purjehtijakurssilla.

Purjehduksenopettaja voi toimia
pääkouluttajana Purjehtijakurssilla ja
Saaristopäällikkökurssilla.

Purjehduksenohjaaja toimii kurssin
pääkouluttajan ohjauksessa ja
valvonnassa.

Avomeripäällikkötutkinnon
suorittanut purjehduksenopettaja
voi toimia kouluttajana
Rannikkopäällikkökurssilla
avomeriopettajan ohjauksessa.

Avomeriopettaja

Avomeriopettaja voi toimia
pääkouluttajana kaikilla kursseilla.

Rannikkopäällikkötutkinnon tai päällikkötutkinnon suorittanut henkilö voi toimia purjehtijakurssilla
apukouluttajana pääkouluttajan alaisuudessa.
Purjehduksenopettajat PORY ry:n hallitus auktorisoi uudet kouluttajat sekä myöntää hakemuksesta
jatkovaltuudet. Uuden kouluttajan valtuutus on voimassa neljä kalenterivuotta auktorisoinnista lukien.
Uusien purjehduskouluttajien auktorisoinnin edellytyksenä on:
Purjehduksenohjaaja

Purjehduksenohjaajakurssin hyväksytty suorittaminen

Purjehduksenopettaja

Purjehduksenopettajakurssin hyväksytty suorittaminen
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Avomeriopettaja

Avomeriopettajan koulutusohjelman hyväksytty suorittaminen

Kaikilla kouluttajilla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus.
Kouluttajien uudelleen auktorisoinnit voidaan hyväksyä hakemuksesta. Hallituksella on mahdollisuus
myöntää jatkoa auktorisoinnille ilman hakemustakin, jos uudelleen auktorisoinnin edellytykset täyttyvät.
Jatkovaltuutus voidaan hyväksyä seuraavilla edellytyksillä.
Purjehduksenohjaaja

Jatkoauktorisoinnin edellytykset täyttyvät, jos hakijalla on opetuskokemusta
edellisen jakson aikana vähintään 8 päivää tai koulun rehtorin suosituksesta.
Koulutuspäivät voi korvata osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen.

Purjehduksenopettaja

Jatkoauktorisoinnin edellytykset täyttyvät, mikäli hakijalla on edellisen jakson
aikana vähintään 8 koulutuspäivää. Koulutuspäivät voi korvata osallistumalla
täydentävään jatkokoulutukseen.

Avomeriopettaja

Jatkoauktorisoinnin edellytykset täyttyvät, mikäli kaksi seuraavista
edellytyksistä toteutuu:
(1) opetustoimintaa vähintään 8 päivää; (2) osallistuminen täydentävään
jatkokoulutukseen; (3) muu aktiivinen toiminta koulutuksen
kehittämisessä; (4) kouluttajakurssilla toimiminen

Koulutuspäivä vastaa kahdeksan tunnin opetusta. Opetukseen lasketaan opettaminen PORY:n
auktorisoimilla kursseilla.
Vanhentuneen pätevyyden voi uusia osallistumalla oman tasonsa kouluttajakoulutukseen uudelleen.

4.3

Edellytykset kouluttajakoulutukseen osallistumiseen

Purjehduskouluttajaksi edetään askel kerrallaan. Taulukossa 7 esitellään edellytykset
kouluttajakoulutukseen osallistumiseen.
Taulukko 7
Ikä vähintään
Tutkinnot
Voimassa oleva
kouluttajapätevyys
Muuta

Edellytykset kouluttajakoulutukseen osallistumiseen
Purjehduksenohjaaja
18 vuotta
Rannikkopäällikkötutkinto

Purjehduksenopettaja
20 vuotta
Rannikkopäällikkötutkinto

Avomeriopettaja
20 vuotta
Avomeripäällikkötutkinto

Ei mitään

Purjehduksenohjaaja

Purjehduksenopettaja

Osallistunut PORY:n
Opetuskokemusta vähintään
purjehduskursseille tai käynyt 12 päivää purjehduksenseuraamassa vähintään yhden ohjaajana PORY:n
PORY:n purjehduskurssin tai
kurssijärjestelmän mukaisilla
perehtynyt muulla tavoin
purjehtijakursseilla.
kurssijärjestelmään.
Kouluttajakoulutukseen osallistuvalla tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus

Opetuskokemusta vähintään
16 päivää opettajana PORY:n
kurssijärjestelmän mukaisilla
purjehduskursseilla.
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4.4

Kouluttajakurssien järjestäminen

PORY järjestää vähintään yhden kouluttajakurssin vuodessa. Tarvittaessa järjestetään alueellisia kursseja
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. PORY:n koulutuspäällikkö suunnittelee kouluttajakurssin, sisältäen
muun muassa kurssipaikan, osallistujien määrän ja kurssiohjelman yhteistyössä kurssin pääkouluttajan
kanssa. Kouluttajakurssin pääkouluttaja on pätevyydeltään avomeriopettaja.
Kurssin käytännön järjestelyt hoitaa kurssivastaava, joka kokoaa kurssilaisten määrästä riippuen riittävän
suuren työryhmän kurssin toteutukseen. Käytännön järjestelyihin kuuluu muuan muassa koulutustilat,
veneet, vakuutukset ja ruokailut. Koulutuspäällikkö voi itse toimia kurssivastaavana.
Kurssien sisältö on opetusopillisesti painottunut, ja siitä vastaa kurssin pääkouluttaja. Osa ohjelmasta on
luokkamuotoista käytännön taitoja tukevaa teoriaopetusta ja iso osa harjoittelusta tapahtuu vesillä
kurssiveneissä.
Jokaisessa kurssiveneessä on venekouluttajana kokenut purjehduksenopettaja tai avomeriopettaja.
Venekouluttajan lisäksi kurssiveneessä on useimmiten kaksi tai kolme kouluttajakandidaattia sekä
harjoitusoppilaita.

4.5

Avomeriopettajan koulutus

Avomeriopettajan koulutus poikkeaa kurssimuotoisesta purjehduksenohjaajan ja purjehduksenopettajan
koulutuksesta.
Avomeriopettajakoulutus on vaativa, mutta joustava järjestelmä. Avomeriopettajaksi koulutettavalla on
henkilökohtainen tutor joka ohjaa, valvoo ja tukee koulutettavaa koko koulutushankkeen läpi. Tutoroidun
koulutusohjelman avulla varmistetaan tulevan avomeriopettajan taidollinen ja tiedollinen osaaminen.
Hallitus nimeää hakemuksesta tutorin.
Avomeriopettajakandidaatti ja hänen tutorinsa suunnittelevat yhdessä henkilökohtaisen koulutusohjelman
sisällön. Alla on muistilista koulutusohjelmaan liittyvistä asioista:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Toimiminen PORY:n ohjaaja-/opettajakursseilla.
Hyvä perehtyneisyys opetustyöhön. Opettamisen edellytyksenä on henkilökohtainen asian osaaminen ja
hallinta. Tämän siirtäminen toiselle ihmiselle pääomaksi on moniportainen tapahtuma, jossa seuraavien
asioiden ymmärtäminen on osa tapahtumaa. Ymmärretään, että eri ihmiset voivat oppia eri tavoilla.
Ohjattua opetusharjoittelua. Käytännön kurssilla tutor seuraa kokelaan opetusta ja pyrkii tätä kautta
kehittämään ja uudistamaan opetustaitoja.
Tutkielma tai opetusmateriaalin tuottaminen, opetusmenetelmien kehittäminen tai muu vastaava toiminta.
Aihe sovitaan tutorin ja PORY:n kanssa.
Eritasoisten purjehdustutkintojen seuraaminen.
Selkeä käsitys eri kurssien lähtötasovaatimuksista ja ohjelmasta sekä purjehduskoulun hallinnollisista toimista
Pelastautumiskurssi (suositus).
Ajan tasalla oleva ensiapukoulutus.
Tutkakurssi (suositus).
Hyvä perehtyneisyys: perinteinen karttanavigointi, elektroninen navigointi, moottorit; sähköjärjestelmät,
purjeveneen toiminta ja rakenteet, turvallisuus, toimiminen hätätilanteissa.
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4.6

Valitusmenettely hylätystä kouluttajakurssisuorituksesta

Kouluttajakursseilla pyritään varmistamaan tulevan kouluttajan sopivuus tehtäväänsä. Hyvänä kouluttajana
toimimiseen ei riitä hyvät purjehdustaidot. Tarvitaan myös hyvää opetuksellista osaamista.
Kouluttajakurssin suoritus voidaan perustellusta syystä hylätä. Tällaisia syitä ovat
•
•
•
•

kurssi jää merkittävästi kesken
osallistuja ei selvästikään saavuta kurssin tavoitteita
osallistujan purjehdustaidoissa on merkittäviä puutteita
osallistujan opetuksellisessa osaamisessa on merkittäviä puutteita

Jos kouluttaja tai kurssivastaava päätyy hylkäämään kurssisuorituksen, niin kurssilaiselle on kerrottava
riittävän seikkaperäisesti hylkäyksen syy ja kurssilaiselle on ilmoitettava valitusoikeudesta ja siihen
liittyvistä menettelytavoista.
Kouluttajan ja kurssilaisen on ensisijaisesti pyrittävä saavuttamaan yhteisymmärrys tehdystä päätöksestä.
Jos kurssilainen ei kuitenkaan hyväksy ratkaisua, hänellä on oikeus valittaa päätöksestä kuukauden
kuluessa. Kirjallinen valitus tulee osoittaa yhdistyksen laatupäällikölle, joka käsittelee asian ensin ja hallitus
tarvittaessa.

4.7

Kouluttajien auktorisointi

Kouluttajien hallinnointi ja auktorisointi perustuvat koulutuspäällikölle toimitettujen kouluttajakoulutuksen
ja koulujen koulutustoiminnasta tehtyihin raportteihin. Raporteissa tulee näkyä kouluttajakurssien
tuottamat kelpoisuudet ja koulujen raporteissa purjehduskouluttajien opetussuoritteet.
Koulutuspäällikkö tarkistaa kouluttajien auktorisoinnin perusteena olevat suoritteet ja esittelee
auktorisoinnit PORY:n hallituksessa käsiteltäviksi. Auktorisointijakso on neljä vuotta.
Purjehduksenohjaajien, purjehduksenopettajien ja avomeriopettajien toimivaltuudet ja auktorisoinnit on
kuvattu luvussa 4.2. Ajantasainen lista auktorisoiduista kouluttajista löytyy PORY:n nettisivulta.

4.8

Kouluttajan auktorisoinnin peruuttaminen

Kouluttajan auktorisointia ei uusita, mikäli auktorisoinnin jatko ei täytä luvussa 4.2 esitettyjä vaatimuksia.
Auktorisointi voidaan peruuttaa kesken jakson tilanteissa, joissa kouluttaja menettelyllään selkeästi
laiminlyö koulutukselle asetettuja vaatimuksia tai toiminnallaan poikkeaa viranomaismääräyksistä.

4.9

Tiedonantovelvollisuus ja tilastointi kouluttajasuorituksista

Koulutuksen järjestänyt purjehduskoulu raportoi kouluttajasuoritukset. Koulutustoimintaa seurataan
koulujen vuosittaisilla raporteilla. Luettelon kouluttajista ja heidän pätevyyksistään vahvistaa ja julkaisee
hallitus vuosittain.
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5

TUTKINTOJÄRJESTELMÄ

5.1
Johdanto päällikkötutkintoihin: saaristopäällikkö, rannikkopäällikkö ja
avomeripäällikkö
Tutkintojärjestelmän tarkoituksena on tarjota purjehtijoille järjestelmällinen, objektiivinen ja
oikeudenmukainen tapa osoittaa purjehdusosaamisensa.
Tutkintoa voi käyttää moneen tarkoitukseen:
•
•
•

oman purjehdusosaamisen testaaminen ja kehittäminen
pätevän todistuksen saaminen purjehdusosaamisestaan
tutkintotodistuksen käyttö osana Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin myöntämään
pätevyyskirjaa

Tutkintojärjestelmässä pyritään läpinäkyvyyteen koko tutkintoprosessissa. Tämän prosessin kulmakiviä ovat
selkeästi kuvatut tutkintosisällöt eli tutkinnon perusteet, ohjeet tutkintojen järjestämisestä, ohjeet
tutkintojen arvioimisesta, tutkintotarkastajien valinta ja koulutus sekä tutkintojärjestelmän hyvä
hallinnointi.
Hyväksytystä tutkinnosta saa tutkintotodistuksen. Tutkintotodistusta voi käyttää esimerkiksi haettaessa
Liikenteen liikenne- ja viestintävirastolta Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa.
Tutkinnosta on mahdollista saada merkintä myös Veneilijän kansainväliseen suorituskirjaan tai muuhun
vastaavaan.
Tutkintojärjestelmässä on kolme tasoa:
1. Saaristopäällikkötutkinto
2. Rannikkopäällikkötutkinto
3. Avomeripäällikkötutkinto
Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan osaavan kipparoida purjevenettä
suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan.
Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan
matkapurjevenettä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä.
Rannikkopäällikkötutkinnon suorittaneella ei välttämättä ole osaamista ja kokemusta tehdä pidempiä
merimatkoja.
Avomeripäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan
matkapurjevenettä rannikolle ja avomerelle suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä haastavissakin
sääolosuhteissa. Merimatka ei ole kauempana kuin 150 merimailia satamasta. Esimerkiksi kaikki Itämerelle
suuntautuvat matkat sopivat tämän määritelmän sisälle.
Taulukossa 8 on esitetty päällikkötutkintoihin osallistumisen edellytykset. Jokaiselle tutkintotasolle on
kuvattu ennen tutkintoa kertynyt merikokemus. Kuvaukset ovat enemmän suosituksia kuin tarkkoja
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vaatimuksia. Lopullisen päätöksen aikaisemman merikokemuksen riittävyydestä tekee tutkinnon
vastaanottava tutkintotarkastaja.
Kuvaus aikaisemmasta merikokemuksesta tulee antaa kirjallisena tutkintotarkastajalle ennen tutkintoa.

Taulukko 8

Päällikkötutkintoihin osallistumisen edellytykset

Vähimmäisikä
Suositeltu merikokemus

Saaristopäällikkötutkinto
15 vuotta
Vähintään 300 merimailiaa

Kaikilta tutkintoihin tulevilta
oletetaan
kipparointikokemusta, joka
heijastaa suoritettavaa
tutkintotasoa.

Muut edellytykset

Rannikkopäällikkötutkinto
18 vuotta
Vähintään 600 merimailiab;
yöpurjehdusta vähintään 2
kertaa

Saaristonavigoinnin
tasoinen osaaminen

Rannikkonavigoinnin
tasoinen osaaminen;
Meri-VHF:n käyttöön
oikeuttava todistus;
voimassa oleva
ensiapukoulutus
a
Tämä kertyy esimerkiksi 20 päivässä, jos keskimääräinen päivämatka on 15 M
b
Tämä kertyy esimerkiksi 30 päivässä, jos keskimääräinen päivämatka on 20 M
c
Tämä kertyy esimerkiksi 50 päivässä, jos keskimääräinen päivämatka on 30 M

Avomeripäällikkötutkinto
18 vuotta
1500 merimailiac; sisältää
yli 60 M päivämatkoja;
yöpurjehdusta vähintään 5
kertaa
Rannikkonavigoinnin
tasoinen osaaminen;
Meri-VHF:n käyttöön
oikeuttava todistus;
voimassa oleva
ensiapukoulutus

Mihin tahansa päällikkötutkintoon osallistuvalta ei edellytetä aikaisemmin suoritettuja alemman tason
päällikkötutkintoja. Tutkintotaso määräytyy tutkintoon hakevan aikaisemmasta merikokemuksesta ja
muista vaadituista suoritteista.

5.2

Päällikkötutkintojen tutkintosisältö ja tutkintojen arviointi

Kaikissa päällikkötutkinnoissa on sama runko tutkintosisällölle. Erot eri tason päällikkötutkinnoille käy ilmi
vaaditun osaamisen tason kuvauksista. Osaamisen tasoja voidaan kuvailla seuraavasti:
•
•
•

Tietää: on käynyt asian läpi esimerkiksi kirjasta; asiasta on kerrottu; asiaa ei välttämättä osata
soveltaa käytännössä
Osaa: on harjoitellut asiaa käytännössä; osaa soveltaa sitä; haluaa tietää enemmän yksityiskohdista
Hallitsee: osaa soveltaa asiaa tilanteen mukaan; tarvitsee harjoittelua enää yksityiskohdissa; osaa
ohjata toista asian harjoittelussa; tietää mistä saa asiasta lisää tietoa

Päälliköiltä vaadittua osaamista voidaan luonnehtia yleisesti tasolla seuraavasti:
Saaristopäällikkö on aloitteleva päällikkö, joka tietää jo paljon, osaa perusasiat hyvin ja
hallitsee käytännössä tärkeimmät asiat.
Rannikkopäällikkö on jo hieman kokeneempi päällikkö, joka tietää ja osaa pääosin kaikki
vaadittavat asiat, mutta ei vielä hallitse asioita kattavasti. Rannikkopäällikkötutkinnossa
osallistujan oletetaan osoittavan tietämystä kaikista tutkintosisällön alueista, mutta hänellä
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ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta harjoitella kaikkia osa-alueita erilaisissa
sääolosuhteissa ja pidemmillä matkoilla.
Avomeripäällikkö on kokenut päällikkö, joka osaa ja hallitsee pääosin koko tutkintosisällön.
Avomeripäällikkötutkinnossa kandidaatin oletetaan osoittavan osaamista pohjautuen laajaan
kokemukseen.
Päällikkötutkintojen sisältö on esitetty taulukossa 9. Tutkinnossa osallistujille annetaan mahdollisuus
osoittaa osaamistaan monilla alueilla. Taulukkoon on kuvailtu myös arviointitasot kullekin tutkinnolle.
Vaadittu osaamisen taso kasvaa mitä ylemmästä tutkinnosta on kysymys.
Taulukko 9

Päällikkötutkintojen sisältö ja arviointitasot

Päällikkötutkintojen sisältö
1 Veneenkäsittely
• Veneen ohjaaminen ja purjeiden tehokas
säätäminen
• Kaikki rantautumis- ja lähtötilanteet erilaisissa
tuuliolosuhteissa
• Kiinnitysköysien käyttö erityyppisissä
rantautumisissa ja kiinnityksissä
• Ankkurointi erilaisissa tuuliolosuhteissa
• Veneenkäsittely purjein ahtaissa paikoissa

Saaristopäällikkö

Rannikkopäällikkö

Avomeripäällikkö

Perusosaaminen
satamamanöövereissä ja
ankkuroinnissa

Veneenkäsittelyssä ei
odoteta yhtä
laajaa osaamista
kuin avomeripäällikkötutkintoa
suorittavalta

Hallitsee
veneenkäsittelyn
kaikissa
tilanteissa ja
olosuhteissa
päivällä ja yöllä
sekä moottorilla
että purjein

Veneenkäsittely
päivällä ja yöllä
sekä moottorilla
että purjein

Veneenkäsittely
kovassa tuulessa

Veneenkäsittelyä
purjein ei tarvitse
osata
haastavimmassa
paikoissa

Veneenkäsittely
kovassa tuulessa

2 Yleinen merimiestaito
• Moottorin käyttö ja rutiinitarkastukset
• Kansityöskentely merellä ja satamassa
• Solmut ja niiden käyttö eri tilanteissa
• Erilaiset köydet ja niiden valinta käyttötarkoituksen
mukaan

Osaa tarpeelliset
asiat normaaliolosuhteissa

Hätäratkaisujen
improvisointi
laite- ja
järjestelmärikkoutumisten
jälkeen

Tietää miten
vuorovedet
otetaan
huomioon
veneenkäsittelyssä
Hätäratkaisujen
improvisointi
laite- ja
järjestelmärikkoutumisten
jälkeen
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Päällikkötutkintojen sisältö
3 Navigointi
• Kartat, julkaisut ja navigointiin liittyvän tiedon
lähteet
• Karttatyö sisältäen sijainnin määrityksen ja
ohjattavan kurssin määrityksen
• Laskelmat liittyen vuoroveden korkeuteen ja virtaan
• Viitoitusjärjestelmä ja merimerkit
• Instrumentit sisältäen kompassit, lokit,
kaikuluotaimet, navigoinnin radioapulaitteet ja
karttatyöskentelyvälineet
• Merimatkan suunnittelu ja navigointitaktiikka
• Navigointitekniikat maisemanavigoinnissa ja
navigointi satamista lähdettäessä ja saavuttaessa
• Navigointitietojen ylläpito; lokikirja ja kartta
• Navigoinnin tarkkuuden rajat ja turvamarginaalit
• Reittipisteiden käyttö ja turvarajojen määrittely

Saaristopäällikkö
Pääosin
maisemanavigointia
Paikanmääritys
sijoittajia
käyttäen,
vähintään
ristisuuntima
Tietää miten
toimitaan
sumussa

Rannikkopäällikkö

Avomeripäällikkö

Hallitsee
sijoittajiin
perustuvan
paikanmäärityksen

Hallitsee sekä
perinteisen että
elektronisen
navigoinnin
tekniikat

Osaa määrittää
merkintäpaikan
karttatyön avulla
(matka ja ohjattu
suunta)

Osaa yhdistellä
eri navigointitekniikoita
avomerinavigoinnissa

Osaa käyttää
elektronisia
navigointilaitteita

Vuorovesikorkeuslaskut

Vuorovesikorkeuslaskut
Ohjattavan
kurssin
määrittäminen
sorron ja
vuorovesivirran
vaikuttaessa

Ohjattavan
kurssin
määrittäminen
sorron ja
vuorovesivirran
vaikuttaessa
Hallitsee
navigoinnin yöllä
ja sumussa

Osaa navigoida
yöllä ja sumussa

4 Meriteiden säännöt
• Yleiset säännöt
• Ohjaus- ja kulkusäännöt
• Valot ja merkkikuviot
• Ääni- ja valomerkit
• Hätämerkit

Perustieto koko
säännöstöstä.
Asioiden hallinta
päiväsaikaan,
erityisesti
väistämissäännöt

Koko säännöstön
käytännön
hallinta.

Koko säännöstön
käytännön
hallinta.

Oikea toiminta
päivällä ja yöllä

Oikea toiminta
päivällä ja yöllä

Meriteiden sääntöjen lisäksi kandidaatilla tulee olla
ymmärrys paikallisista säännöistä.
5 Turvallisuus
Kandidaattien odotetaan tietävän mitä turvavarusteita
veneessä pitää olla ja miten niitä käytetään. Erityisesti
kandidaatin pitää tietää päällikön vastuut seuraavissa
asioissa:
• Toiminta mies yli laidan (MOB) tilanteessa
• Pelastusliivit ja turvavaljaat
• Hätäraketit ja -soihdut
• Tulipalon ennaltaehkäisy ja tulipalon sammutus
• Pelastustoimenpiteet

Osaa käyttää
veneessä olevia
turvavarusteita

Mies yli laidan
(MOB) pelastus
myös pimeällä

Mies yli laidan
(MOB) pelastus
myös pimeällä

Mies yli laidan
(MOB) pelastus
kipparina
koneella ja
purjein

Hätäviestien
lähetys

Hätäviestien
lähetys

Pelastuslautan
käyttö

Pelastuslautan
käyttö

6 Sääoppi
• Termien määritelmät
• Sääennusteiden lähteet
• Sääjärjestelmät ja paikalliset sääilmiöt
• Sääennusteiden tulkinta, ilmanpaineen muutokset
ja näkyvät sääilmiöt

Sääennusteen
hankkiminen ja
sään
kehittymisen
arviointi

Kyky tehdä
merimatkan
suunnitteluun
liittyviä päätöksiä
perustuen
sääennusteisiin

Kyky tehdä
merimatkan
suunnitteluun
liittyviä päätöksiä
perustuen
sääennusteisiin
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Päällikkötutkintojen sisältö
7 Päällikön vastuut
• Osaa kipparoida venettä ja johtaa miehistöä
• Vastuiden delegointi ja kommunikointi miehistön
kanssa
• Veneen laittaminen lähtökuntoon ja
valmistautuminen huonoon säähän
• Hätätilanteet
• Käyttäytymiseen ja kohteliaisuuteen liittyvät tavat
• Merimatkan suunnittelu

Saaristopäällikkö

Rannikkopäällikkö

Avomeripäällikkö

Ymmärtää mitä
päällikön
perustehtäviin
kuuluu

Osoittaa
monipuolista
kyvykkyyttä
päällikkönä

Osoittaa
monipuolista
kyvykkyyttä
päällikkönä

Osaa käyttää
miehistöä
monipuolisesti
matkan aikana

Taktiikka
huonossa säässä
ja näkyvyyden
ollessa rajoitettu

Vahtivuorojen
organisointi

Merimatkan
muonitus ja
ruoanlaitto
merellä
Tullimuodollisuudet

Taktiikka
huonossa säässä
ja näkyvyyden
ollessa rajoitettu
Merimatkan
muonitus ja
ruoanlaitto
merellä
Tullimuodollisuudet

Päällikkötutkintojen laadukas arviointi on haastava tehtävä. Yksittäiset tutkintosuoritukset tulee arvioida
mahdollisimman monipuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Laadukkaan tutkintoarvion tuottamiseen vaikuttaa
monta asiaa:
•
•
•
•

tarkkaan mietittyjen tutkintosisältöjen olemassaolo (tutkinnon perusteet)
suoritusten arviointikriteerien olemassaolo (tutkinnon kriteerit)
kandidaateilla pitää olla tieto sekä tutkintosisällöistä että arviointikriteereistä ennen tutkintoa
tutkintotarkastajien koulutus, jossa käsitellään kaikki tärkeät osa-alueet: tutkintojen sisällöt,
tutkintojen arviointi ja tutkintojenpurjehdusten käytännön järjestäminen

PORY on tietoinen näistä tekijöistä ja pyrkii kehittämään niitä jatkuvasti parhaan mahdollisen
tutkintojärjestelmän luomiseksi.
Liitteessä 8 on raporttimalli Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta, jota käytetään hyväksi tutkintoa
arvioitaessa. Raportissa on seuraavat osiot:
•
•
•
•

tiedot tutkinnon suorittajasta, tutkinnon vastaanottajasta, tutkintoajankohdasta sekä
tutkintopaikasta ja veneestä
tarkistuslista muistettavista asioista
arvioinnin tekemistä auttavat osiot
jos tutkinto hylätään, niin raportissa selvitetään mitä osa-alueita tulee kehittää ennen uuteen
tutkintoon tuloa

Tutkintotarkastaja täyttää tutkinnon raportin päällikkötutkinnon suorittamisesta ja lähettää sen PORY:n
tutkinnoista vastaavalle henkilölle.
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5.3

Tutkintopurjehdukset

5.3.1

Tutkintopurjehduksen valmistelut

Tutkintotarkastaja vastaa tutkintopurjehduksen läpiviennistä, tutkittavien taitojen arvioinnista ja tutkintoon
liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Tutkintotarkastajan vastuulla on noudattaa sekä tutkinnon järjestämistä
että suoritusten arviointia koskevia ohjeita.
Tutkittava voi käyttää valitsemaansa tutkintotarkastajaa seuraavin rajoituksin. Tutkintotarkastaja ei saa
ottaa vastaan tutkintoa henkilöltä, jota tutkintotarkastaja on itse kouluttanut tai henkilöltä, jonka suhteen
tutkintotarkastajan voidaan muista syistä epäillä olevan jäävi. Poikkeuksellisesti, jos toista
tutkintotarkastajaa ei ole käytettävissä, tutkintotarkastaja voi hyvin perustellusta syystä ottaa vastaan
tutkinnon omalta oppilaaltaan.
Tutkittavan vastuulla on:
• sopia tutkintopurjehduksen aika ja paikka tutkintotarkastajan kanssa
• järjestää tutkintopurjehduksella käytettävä vene ja
• järjestää tutkintopurjehduksella tarvittava miehistö
Purjehduskoulut voivat hoitaa tutkinnon käytännön järjestelyjä oppilaidensa puolesta tai tarjota valmiiksi
järjestettyjä tutkintotilaisuuksia. Tyypillistä on, että samalla tutkintopurjehduksella on useampia tutkittavia,
jotka toimivat toistensa miehistönä.
Tutkintotarkastajiksi pyrkivien tulee päästä seuraamaan tutkintopurjehduksia ja oppimaan niihin liittyviä
hyviä käytäntöjä. Tutkintotarkastustoiminnasta vastaava henkilö koordinoi koulujen ja tutkintotarkastajien
kanssa tutkintotarkastajiksi pyrkivien osallistumisesta tutkintopurjehduksiin.
Tutkintotilaisuuden aluksi tarkastetaan tutkintoon osallistumisen edellytykset. Tutkintoon osallistujat
täyttävät kaavakkeen Osallistumiskaavake päällikkötutkintoihin, liite 7. Tässä vaiheessa annetaan kaikki
tarvittavat liitteet tutkintotarkastajalle, mukaan lukien kirjallinen selvitys aikaisemmasta
merikokemuksesta. Tutkintotarkastaja perii tutkintomaksun todettuaan osallistumisen edellytykset.

5.3.2

Tutkintopurjehduksen toteutus

Tutkintotilaisuuden alussa tutkintotarkastaja kertoo tutkinnon suorittajille tutkintotilaisuuden kulun,
arviointiperusteet ja muut toimintaperiaatteet. Tutkintotarkastaja ei ole oletusarvollisesti tutkintoaluksen
päällikkö. Ennen tutkintopurjehduksen alkua on sovittava siitä, kuka on aluksen päällikkö.
Tutkintotarkastaja ei tulisi neuvoa tutkittavaa tai osallistua annettujen tehtävien suoritukseen.
Tutkintotarkastajan tulee ottaa huomioon, että myös välitön palaute voi häiritä tutkittavan tai seuraavien
tutkittavien itsenäistä suoritusta. Tutkintotarkastaja voi puuttua suoritukseen, jos miehistön tai veneen
turvallisuus on uhattuna. Tällainen tilanne johtaa yleensä tutkinnon hylkäämiseen.
Tutkinto suoritetaan matkapurjehdustyyppisenä purjehduksena sisältäen erilaisia tehtäviä, joilla testataan
päällikkyyteen, merimiestaitoihin ja navigointiin kuuluvia osaamisalueita sekä teoriassa että käytännössä.
Tutkintopurjehduksen alkuun voidaan yhdistää teorian osaamista mittaava lyhyt tentti.
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Tutkintopurjehduksen kesto riippuu tutkittavien määrästä ja tutkintotasosta. Tutkittavien enimmäismäärä
samalla tutkintopurjehduksella on neljä. Samassa tutkintopurjehduksessa voi olla eri tutkintotasojen
suorittajia. Tutkintopurjehdusten kesto on tyypillisesti 3–6 tuntia.
Sääolosuhteet ja näkyvyys rajoittavat tutkintopurjehduksia seuraavasti:
• tuulen alaraja noin 3-4 m/s
• tuulen yläraja saaristopäällikkötutkinnossa noin 10 m/s ja muissa tutkinnoissa noin 13 m/s
• tutkintopurjehdukselle ei lähdetä sumussa; sumun kehittyessä kesken purjehduksen tutkinto on
yleensä syytä keskeyttää
• tutkintotarkastaja voi, edellisistä kohdista riippumatta, aina harkita oikeaksi olla lähtemättä
vallitseviin olosuhteisiin tai katsoa tarpeelliseksi keskeyttää tutkintopurjehdus
• sääolosuhteista tai muusta pakottavasta syystä johtuen keskeytettyä tutkintopurjehdusta voidaan
jatkaa myöhemmin
Rannikkopäällikkö- ja avomeripäällikkötutkintoon kuuluu myös pimeäpurjehdusosa, mikä edellyttää
tutkinnon järjestämistä sellaisena vuodenaikana, että tämä on mahdollista. Suomessa näitä tutkintoja
voidaan ottaa vastaan noin toukokuun puoleen väliin asti ja taas elokuusta lähtien. Rannikko- ja
avomeripäällikkötutkintojen tutkintopurjehduksen tulee tapahtua pääosin auringon laskun ja nousun
välisenä aikana.
Tutkintopurjehduksen ei tarvitse noudattaa määrättyä ohjelmaa. Purjehduksen aikana tutkintotarkastaja
tarkkailee tutkittavan suoritusta ja teettää tällä erilaisia käytännön tehtäviä testatakseen tutkinnon eri osaalueiden osaamista. Tutkintopurjehduksen tulee kuitenkin aina sisältää seuraavat pakolliset käytännön
kokeet, joista jokaisen tutkittavan on suoriuduttava tutkinnon edellyttämällä tasolla:
• lähtö ja rantautuminen
• mies yli laidan tilanne (MOB) purjein
• reittisuunnittelu ja sen mukainen navigointi
Tutkintotarkastaja ottaa tehtäviä antaessaan huomioon tutkinnon tason ja purjehdusolosuhteet.
Saaristopäällikön odotetaan hallitsevan vain suotuisat olosuhteet, joten haastavissa olosuhteissa
tutkintotarkastaja voi valita suojaisen purjehdusalueen ja pitäytyä helpoissa tehtävissä. Jos sää on rannikkotai avomeripäällikkötutkinnon aikana suotuisa, tutkintotarkastajan tulee antaa sopivan vaativia tehtäviä
osaamisen mittaamiseksi. Vaativuutta voidaan lisätä esimerkiksi muuttamalla suunniteltua reittiä tai
antamalla erikoistehtäviä. Purjehduksen aikana testataan myös toimimista erilaisissa hätätilanteissa.
Tutkintosisältöihin kuuluu merkittävä määrä navigointiosaamista. Saaristopäällikkötutkinnossa riittää
saaristonavigointitasoinen osaaminen, kun taas rannikko- ja avomeripäällikkötutkinnoissa vaaditaan
rannikkonavigointitasoinen osaaminen.

5.3.3

Tutkintopurjehduksen arviointi

Päällikkötutkintojen tutkintosisältöä ja tutkintojen arviointia on käsitetty luvussa 5.2. Tutkintotarkastaja
arvioi suoritusta kokonaisuutena ja suhteessa tutkintosisältöön. Tutkintotarkastaja tekee kirjallisen
yhteenvedon arvioinnista käyttämällä liitettä 8 Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta.
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Kaikissa päällikkötutkinnoissa keskeisiä asioita ovat päällikkyys ja kommunikointi, turvallinen toiminta
kaikissa tilanteissa, veneenkäsittely ja purjehdustaidot, navigointitaidot ja yleinen merimiestaito.
Tutkintotarkastajan tulee kokonaisuutta arvioidessaan ottaa huomioon tutkinnon aikana vallinneet
olosuhteet ja muut tehtävien vaativuuteen vaikuttaneet seikat, kuten sen, purjehtiko tutkittava itselleen
tutulla vai vieraalla veneellä. Tutkintotarkastajan tulee tietoisesti pyrkiä antamaan monipuolisesti tehtäviä,
joilla katetaan edustavasti tutkintosisältö.
Saaristopäällikkö on aloitteleva päällikkö, jolle sallitaan vielä epävarmuutta eri osa-alueilla. Tutkittavalta ei
vaadita mitään tiettyä toimintatapaa ja tutkintotarkastajan tulee suhtautua hyväksyvästi, mikäli tutkittavan
toiminta ei ole selkeästi virheellistä tai vaarallista. Toistuvat vaikeudet tai merkittävät yksittäiset
epäonnistumiset voivat johtaa tutkinnon hylkäämiseen. Selkeitä hylkäämisperusteita ovat esimerkiksi:
-

veneen hallinnan menettäminen, kuten vahinkojiippi
navigointivirhe, joka johtaa vaaratilanteeseen
väärä toimintamalli mies yli laidan (MOB) tilanteessa

Rannikkopäällikkö tietää ja osaa pääosin kaikki vaadittavat asiat, mutta ei vielä hallitse asioita kattavasti.
Tutkittavan odotetaan noudattavan turvallisiksi ja tehokkaiksi tiedettyjä toimintatapoja. Suorituksen tulee
olla kokonaisuutena onnistunut ja tehtävistä tulee suoriutua myös yöllä. Rannikkopäällikön tulee mies yli
laidan (MOB) harjoituksessa pystyä toimimaan nopeasti ja varmasti siten, että pudonnutta kuvaava
lepuuttaja tai vastaava harjoitusväline saadaan nostettua veneeseen.
Avomeripäällikkö on kokenut päällikkö, joka osaa ja hallitsee koko tutkintosisällön. Tutkittavan tulee
osoittaa monipuolista kyvykkyyttä päällikkönä ja suoriutua hallitusti riittävästä määrästä tehtävistä, myös
yllättävissä tilanteissa ja paineen alla.

5.4

Päällikkötutkinnon tutkintotodistuksen kirjoittaminen

Hyväksytystä tutkintosuorituksesta kirjoitetaan Päällikkötutkinnon tutkintotodistus. Liitteissä 9–11 on mallit
päällikkötutkintojen tutkintotodistuksista. Tutkintotodistus on saajalleen tärkeä dokumentti
purjehdusosaamisestaan. Tutkintotodistus kirjoitetaan ja lähetetään tutkinnon suorittajalle PORY:n
toimesta tutkintotarkastajan tekemän dokumentin Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta (liite 8)
perusteella. Tutkintotodistuksen kirjoittaminen on puhtaasti hallinnollinen toimenpide, jossa toimitaan
tutkintotarkastajan päätöksen mukaan (hyväksytty/hylätty).
Käytännöllä pyritään osaltaan yhtenäistämään tutkintojen arviointia, korostamaan tutkintotodistuksen
tärkeyttä ja lisäämään sen koettua arvoa. Tutkintotodistusten myöntäminen on tärkeä väline myös PORY:n
omassa markkinoinnissa.

5.5

Päällikkötutkinnon hylkääminen ja valitusmenettely

Päällikkötutkinnossa arvioidaan kuinka hyvin tutkintoon osallistuva hallitsee vaaditut asiat ottaen
huomioon suoritettavan tutkinnon taso.
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Päällikkötutkinto voidaan hylätä perustellusta syystä, joka esitetään tutkintoraportissa. Malli
tutkintoraportista on liitteessä 8. Jos tutkinto hylätään, niin raportissa selvitetään mitä osa-alueita tulee
kehittää ennen uuteen tutkintoon tuloa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:
•
•
•

Puutteet teoreettisessa osaamisessa
Puutteet käytännön taidoissa
Suositeltu lisäkokemuksen hankkiminen

Jos tutkintotarkastaja päätyy hylkäämään kurssisuorituksen, niin tutkintoon suorittajalle on kerrottava
riittävän seikkaperäisesti hylkäyksen syy ja hänelle on ilmoitettava valitusoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelytavoista.
Tutkintotarkastajan ja tutkinnon suorittajan on ensisijaisesti pyrittävä saavuttamaan yhteisymmärrys
tehdystä päätöksestä.
Jos tutkinnon suorittaja ei kuitenkaan hyväksy ratkaisua, hänellä on oikeus valittaa päätöksestä kuukauden
kuluessa. Kirjallinen valitus tulee osoittaa yhdistyksen laatupäällikölle, joka käsittelee asian ensin ja hallitus
tarvittaessa.
Jos tutkintosuoritus hylätään, niin osallistujalla on oikeus saada merkintä henkilökohtaiseen lokikirjaan tai
kansainväliseen suorituskirjaan kurssin aikana kertyneistä merimaileista. Tämän voi merkitä
matkapurjehduksena.

5.6

Tutkintotarkastajat

5.6.1

Tutkintotarkastajien kelpoisuusvaatimukset ja toimivaltuudet

Päällikkötutkintoja ottavat vastaan yhdistyksen hallituksen nimittämät tutkintotarkastajat. Hallitus nimittää
tutkintotarkastajat hakemuksesta ja nimitys on voimassa nelivuotiskauden, samoin kuten kouluttajaauktorisointikin.
Nimittäessään tutkintotarkastajia hallitus arvioi kelpoisuusvaatimusten täyttymisen, harkitsee
tutkintotarkastajien tarkoituksenmukaisen määrän eri alueilla ja ottaa muutoinkin tarkastustoiminnan
kokonaisuutena huomioon. Hallituksella ei ole velvollisuutta nimittää kelpoisuusvaatimukset täyttävää
hakijaa tutkintotarkastajaksi. Tutkintotarkastajan toimivaltuutus voidaan uusia edellyttäen, että tarkastaja
toimii aktiivisesti ja on osallistunut tarkastustoiminnan kehittämiseen edellisellä nelivuotiskaudella. Hallitus
voi perua tutkintotarkastajan toimivaltuudet, jos siihen on aiheellinen syy.
Tutkintotarkastajien kelpoisuusvaatimukset:
•

•

On kokenut purjehtija ja harrastanut purjehdusta monipuolisesti:
- suorittanut avomeripäällikkötutkinnon tai vähintään rannikkopäällikkötutkinnon
- on purjehtinut erilaisilla veneillä ja tuntee erityyppisten veneiden perusominaisuudet
- on purjehtinut erilaisilla vesialueilla (saaristo tai järvet, rannikko, avomeri, ulkomaat)
- tunnetaan esimerkillisenä purjehtijana
On kokenut kouluttaja
- purjehduksenopettajan tai avomeriopettajan pätevyys
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-

•

on kouluttanut toimivaltaansa koskevilla kursseilla
tuntee koulutus- ja tutkintojärjestelmän hyvin
on kouluttanut kouluttajakursseilla tai toiminut muulla tavoin aktiivisesti koulutuksen
kehittämisessä
- on seurannut ohjatusti tutkintopurjehduksia ennen nimitystä
On tarkastustoimeen sopiva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
- omaa kokemuksensa ja osaamisensa kautta luontaisen auktoriteetin
- osaa rakentavasti ohjata niitä osaamisen alueita, joissa tarkastettava voi kehittyä
- pystyy hyväksymään tai hylkäämään tutkittavan suorituksen yhdenmukaisin perustein ja
osaa perustella päätöksen
- osaa arvioida osaamista rakentavasti

Tutkintotarkastajien toimivaltuudet määräytyvät tarkastajan oman tutkinnon mukaan siten, että
tutkintotarkastaja voi ottaa vastaan vain omaa tutkintoaan alempia tutkintoja.
Tutkintotarkastajien toimivaltuudet määräytyvät pätevyyksistä seuraavasti:
Tutkintotarkastajan pätevyys
Rannikkopäällikkö
Avomeripäällikkö
Avomeriopettaja

5.6.2

Toimivaltuus
Saaristopäällikkötutkinnot
Rannikkopäällikkötutkinnot
Avomeripäällikkötutkinnot

Tutkintotarkastajan toimivaltuuksien peruuttaminen

Tutkintotarkastajan toimivaltuudet voidaan peruuttaa, jos siihen on painava syy. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi väärinkäytökset ja laiminlyönnit.
Tutkintotarkastajan toimivaltuuksien peruuttaminen vaatii PORY:n hallituksen päätöksen.
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5.7

Yhteenveto – tutkintoprosessiin kuuluvat vaiheet

Tutkintojen käytännön järjestäminen ja suoritusten arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kummastakin
vastaa tutkinnon vastaanottava tutkintotarkastaja. Tutkintotarkastajan vastuulla on noudattaa sekä
tutkinnon järjestämisestä että suoritusten arvioinnista annettuja ohjeita. Tutkintoprosessiin kuuluvat
vaiheet on kuvattu taulukossa 10.

Taulukko 10

Päällikkötutkinnot: prosessi vaiheittain

1) Tutkinnon suorittaja sopii tutkintoajankohdan ja paikan tutkintotarkastajan kanssa
2) Tutkintotilaisuuden alussa tutkintotarkastaja kertoo tutkinnon suorittajille tutkintotilaisuuden
kulun, arviointiperusteet ja muut toimintaperiaatteet
3) Tutkintotarkastaja perii tutkintomaksun osallistujilta.
4) Tutkintoon osallistujat täyttävät tutkinnon alussa kaavakkeen Osallistumiskaavake
päällikkötutkintoihin, liite 7. Tässä vaiheessa annetaan kaikki tarvittavat liitteet
tutkintotarkastajalle, mukaan lukien kirjallinen selvitys aikaisemmasta merikokemuksesta
5) Mahdollinen teorian osaamista testaava lyhyt teoriatentti
6) Tutkintopurjehdus
7) Suullisen palautteen antaminen jokaiselle kandidaatille erikseen: hyväksytty / hylätty; perustelut
8) Raportin kirjoittaminen tutkinnosta, liite 8 Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta. Raportista
lähetetään kopio mahdollisimman nopeasti PORY:n tutkinnoista vastaavalle henkilölle
9) PORY:n tutkinnoista vastaava henkilö lähettää mahdollisimman nopeasti tutkintoon osallistujille
todistuksen tutkintotodistuksen, liitteet 9–11: Saaristopäällikön tutkintotodistus,
Rannikkopäällikön tutkintotodistus ja Avomeripäällikön tutkintotodistus
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6

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON MYÖNTÄMÄT VENEILYN
PÄTEVYYSKIRJAT

6.1

Yleiset lähtökohdat pätevyyskirjojen myöntämiselle

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (508/2018) säätää muun muassa
pätevyyskirjoista sisältäen myös kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan ja vuokraveneen
kuljettajankirjan.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää veneilyn pätevyyskirjat. Veneilyjärjestöillä voi olla merkittävä
rooli sekä kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan että vuokraveneen kuljettajankirjan saamisen
edellytysten osoittamisessa.
Todistuksia antavalta veneilyjärjestöiltä vaaditaan asetuksen (508/2018) mukaan seuraavaa:
”veneilyjärjestö, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän
avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on
ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston [Liikenne- ja viestintävirasto] hyväksymällä
tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä.”
Luvuissa 6.2 ja 6.3 on esitetty ne PORY:n kurssi- ja tutkintosuoritteet, joiden pohjalta voidaan kirjoittaa
osaamistodistuksia pätevyyskirjahakemuksia varten.
Periaatteena on, että kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan ja vuokraveneen kuljettajankirjan
saamiseksi vaaditaan samanlaiset näytöt sekä navigoinnin teoriatason osaamisesta että riittävästä
käytännön veneilytaidosta. Lisäksi vuokraveneen kuljettajankirjan saamiseksi edellytetään lakien ja
määräysten osaamista Liikenne- ja viestintävirasto edellyttämällä tavalla.
Näihin lähtökohtiin voi tulla tarkistuksia lainsäädännön muuttuessa. Tällainen on esimerkiksi uusi
vesiliikennelaki, joka astuu voimaan kesäkuun 2020 alussa.

6.2

Ulkopuolisten kurssien laadunvarmistus

Purjehduksenopettajat PORY ry eritasoisille päällikkökursseille ja päällikkötutkintoihin osallistumiseen
vaaditaan riittävä navigointiteorian osaaminen. Myös kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan ja
vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää navigoinnin teoriatason osaamisen todentamista.
PORY ei itse tuota navigoinnin teoriakursseja, vaan niihin käytetään ulkopuolisten veneilyjärjestöjen
kursseja. Menettely ulkoisten kurssien osalta on seuraava:
•
•

Ennen ulkopuolisen kurssin hyväksyntää sen sisältö ja vaatimusten mukaisuus tarkistetaan.
Sisäisten auditointien yhteydessä käydään läpi myös ulkopuoliset kurssit vuosittain.

PORY on hyväksynyt tässä luvussa ja luvuissa 6.3 ja 6.4 mainitut kuusi ulkopuolista kurssia. Hyväksyminen
on perustunut seuraavaan kohtiin:
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1) Luvun 3.6 taulukossa 5 on esitetty saaristo- ja rannikkotasoisten navigointiteoriakurssien
minimisisältövaatimukset
2) Ulkopuolisten kurssien sisältöjä on verrattu minimisisältövaatimuksiin. Mikäli veneilyjärjestön
ilmoittama kurssisisältö täyttää navigointiteorian minimisisällövaatimukset ja se on vaatimusten
mukainen, voidaan se hyväksyä ulkopuoliseksi teoriakurssiksi.
3) Luvussa 3.6 on edelleen todettu, että alla mainitut kuusi kurssia täyttävät vaaditut minimisisällöt ja
ovat PORY:n hyväksymiä.
Saaristonavigointitasolla PORY hyväksyy Suomen Navigaatioliiton kurssin Saaristomerenkulkuoppi, Royal
Yachting Association kurssin RYA Day Skipper Shorebased Course ja Suomen Navigoinninopettajien kurssin
Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri.
Vastaavasti rannikkonavigointitasolla PORY hyväksyy Suomen Navigaatioliiton kurssin
Rannikkomerenkulkuoppi ja Royal Yachting Association kurssin RYA Coastal Skipper and Yachtmaster©
Offshore Theory Course ja Suomen Navigoinninopettajien kurssin Navigointi 2: Vuorovesialueet.
Muiden järjestelmien mukaiset teoriakurssit ovat mahdollisia. Niiden käyttö PORY:n purjehduskurssien
teoriakursseina katsotaan tapauskohtaisesti.

6.3

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saaminen edellyttää1:
•
•
•
•
•

vähintään 18 vuoden ikä
kopio voimassa olevasta ajoluvasta tai ajoluvan saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman 40 mukaisesti)
riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin (huomioitava onko kyseessä purjevai moottorivene)
passivalokuva

PORY laatii koulutustodistuksen yllä olevien vaatimusten ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
antamien ohjeistusten perusteella.
Perustietojen lisäksi osaamistodistuksessa tulee olla seuraavat kohdat:
•
•
•

navigoinnin teoriatason osaaminen
riittävä käytännön veneilytaito
jos hakija haluaa pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", on erikseen
todistettava, että hänellä on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä, eli CEVNIsäännöistä

Navigoinnin teoriaosaamisen osoittamisen voi tehdä seuraavilla todistuksilla:
•
1

Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi + erillinen vuorovesikurssi2

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa

2

Suomen Navigaatioliiton Saaristomerenkulkuoppi ei sisällä vuorovesioppia. Erillisellä vuorovesikurssilla voi täydentää
Saaristomerenkulkuoppia, jolloin saadaan riittävä teoriaosaaminen.
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•
•
•
•

The Royal Yachting Association: RYA Day Skipper Shorebased Course
Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
The Royal Yachting Association: RYA Coastal Skipper and Yachtmaster© Offshore Theory Course
Suomen Navigoinninopettajat: Navigointi 2: Vuorovesialueet

PORY:n arvion mukaan Saaristöpäällikkötutkinnon taso riittää osoittamaan käytännön veneilytaidot
kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiseksi. Tämä linjaus on yhteensopiva muiden
veneilyjärjestöjen linjauksien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Kun kansainvälisen
huviveneenkuljettajankirjan vaatimustasoa ei nosteta tarpeettoman korkealle, niin pätevyyskirja on
mahdollisimman monen ulottuvilla. Tämä taas lisää motivaatiota koulutuksen ja tutkintojen hankkimiseen,
ja lisää lopulta veneilyturvallisuutta.
Riittävän käytännön veneilytaidon voi osoittaa seuraavilla PORY:n auktorisoimilla kurssi- tai
tutkintosuoritteilla:
•
•
•
•

Saaristopäällikkötutkinto
Rannikkopäällikkökurssi
Rannikkopäällikkötutkinto
Avomeripäällikkötutkinto

Kaikilla näillä suoritteilla voidaan pääsääntöisesti hakea lupaa sekä purjevenettä että moottorivenettä
varten.
Liitteessä 12 on malli Osaamistodistuksesta Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemista varten.
Tähän todistukseen laitetaan maininnat kaikista suoritteista, joilla Kansainvälisen
huviveneenkuljettajankirjaa voidaan hakea.
Liikenne- ja viestintäviraston kanssa täsmennetään ja sovitaan käytännön toimintatavat ja PORY:n rooli
pätevyyskirjojen hakuprosessissa.

6.3.1

CEVNI-tutkinto

Kansainväliseen huviveneenkuljettajankirjaan voi saada sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I".
CEVNI-koulutusta voi järjestää auktorisoitu purjehduskoulu, jossa koulutuksesta vastaa CEVNIkouluttajapätevyyden hankkinut kouluttaja.
CEVNI-tutkinnon voi ottaa vastaan CEVNI-kouluttajapätevyyden saanut auktorisoitu kouluttaja tai
tutkintotarkastaja.
CEVNI-tutkintoon voi osallistua CEVNI kurssin läpikäynyt henkilö tai itseopiskelija. Tutkinnon kesto on
enintään yksi tunti ja siinä käytetään standardoituja tehtäviä.
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6.4

Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan saaminen edellyttää3
Edellytykset vuokraveneen kuljettajankirjan saamiselle
•
•
•
•

vähintään 18 vuoden ikä
kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
todistus voimassaolevasta ensiapukoulutuksesta: EA 1 tai vastaava.
riittävä kokemus vuokraveneen kuljettamiseen.

Vaadittavat taidot
•

Merimerkkien, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan
pitämisen tuntemus

Vaadittavat taidot voi osoittaa
•
•
•

Traficomin hyväksymän veneilyjärjestön antamalla todistuksella
suorittamalla tentin Traficomin alueellisessa toimipisteessä
kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu
kansipäällystön pätevyyskirja on riittävä osoitus teoriaosaamisesta.

Lainsäädännön tuntemus
•
•
•
•
•
•

Vesiliikennelaki
Vesiliikenneasetus
Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattamisesta (538/1977)
Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)
Tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset.
Merilaki

PORY laatii osaamistodistuksen kohdan yllä olevien vaatimusten ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
antamien ohjeistusten perusteella.
Perustietojen lisäksi osaamistodistuksessa tulee olla seuraavat kohdat:
•
•
•

Navigoinnin teoriatason osaaminen
Riittävä käytännön veneilytaito
Lakien ja säännösten tunteminen soveltuvin osin

Navigoinnin teoriatason osaamisen osoittamisen voi tehdä seuraavilla todistuksilla:
•
•

Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi + erillinen vuorovesikurssi4
The Royal Yachting Association: RYA Day Skipper Shorebased Course

3

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-vuokraveneen-kuljettajankirjaa
Suomen Navigaatioliiton Saaristomerenkulkuoppi ei sisällä vuorovesioppia. Erillisellä vuorovesikurssilla voi täydentää
Saaristomerenkulkuoppia, jolloin saadaan riittävä teoriaosaaminen.
4
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•
•
•

Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi.
The Royal Yachting Association: RYA Coastal Skipper and Yachtmaster© Offshore Theory
Suomen Navigoinninopettajat: Navigointi 2: Vuorovesialueet

Riittävän käytännön veneilytaidon voi osoittaa seuraavilla PORY:n auktorisoimilla kurssi- tai
tutkintosuoritteilla:
•
•
•
•

Saaristopäällikkötutkinto
Rannikkopäällikkökurssi
Rannikkopäällikkötutkinto
Avomeripäällikkötutkinto

Lakien ja säännösten tuntemisen voi tenttiä Liikenne- ja viestintävirastossa erillisenä osiona.
PORY voi tarjota mahdollisuuden tenttiä lakeja ja säädöksiä koskevan osion Vuokraveneen kuljettajankirjan
saamista varten. Tämän osion kehittämisestä neuvotellaan erikseen Liikenne- ja viestintäviraston kanssa.
Liitteessä 13 on malli Osaamistodistuksesta Vuokraveneenkuljettajankirjan hakemista varten. Tähän
todistukseen laitetaan maininnat kaikista suoritteista, joilla Vuokraveneenkuljettajankirjaa haetaan.
Liikenne- ja viestintäviraston kanssa täsmennetään ja sovitaan käytännön toimintatavat ja PORY:n rooli
pätevyyskirjojen hakuprosessissa.

41

7

PURJEHDUSKOULUJEN HALLINNOINTI JA AUKTORISOINTI

7.1

Kuvaukset kouluille asetetuista vaatimuksista

7.1.1

Vaatimukset koulun taustayhteisölle

Purjehduskoulun auktorisoinnille perusedellytys on, että koulun taustalla on oikeustoimikelpoinen yhteisö
tai kaupparekisteriin merkitty yksityinen elinkeinoharjoittaja. Taustayhteisön on kyettävä huolehtimaan
taloudellisista velvoitteistaan, taustayhteisöllä ei saa olla rästissä olevia viranomaismaksuja eikä
erääntyneitä saatavia PORY:lle.
Kouluhakemukseen on huolellisesti merkittävä tiedot, joista selviää taustayhteisöä koskevat PORY:n
sääntöjen 3§:ssä kirjatut vaatimukset. Taustayhteisön on huolehdittava, että sillä on toimintaan nähden
riittävä vakuutusturva asiakkaille ja ulkopuoliselle omaisuudelle aiheutuvaa vahinkoa varten.
Taustayhteisön vastuulla on, että koulutuksessa oleva venekalusto on katsastettu voimassa olevien
säädösten mukaan ja on varusteltu viranomaismääräysten mukaisesti sille vesialueelle missä kalustoa
kulloinkin käytetään. Mikäli koulun toiminta täyttää valmismatkojen määritelmän, niin taustayhteisön pitää
ilmoittautua Kuluttaja- ja kilpailuviraston matkanjärjestäjärekisteriin.

7.1.2

Yleiset vaatimukset koulutustoiminnalle

Purjehduksenopettajat PORY ry:n koulutusjärjestelmän mukaisia purjehduskursseja saa järjestää vain
PORY:n jäsenenä oleva auktorisoitu purjehduskoulu.
Purjehduskoulujen on huolehdittava, että koulutustoimintaan on hankittu asianmukaiset
vastuuvakuutukset ja muut tarvittavat vakuutukset.
Joskus tulee tilanteita, että purjehduskouluttaja on estynyt hoitamaan suunnitellun koulutuksen. Tällaisissa
tilanteissa koulu hankkiin toisen purjehduskouluttajan tilalle tai tarjoaa vaihtoehtoista kurssiajankohtaa.
Purjehduskoulut voivat tehdä tässä asiassa yhteistyötä. Myös PORY:n kouluttajaluetteloa voi käyttää
apuvälineenä sopivan kouluttajan löytämiseksi.
Kouluttajan ohjeistuksesta vastaa purjehduskoulujen rehtorit ja pääkouluttajat. Lähtökohta on aina luvuissa
3.3, 3.4 ja 3.5 kuvatut kurssisisällöt. Purjehduskouluille on jätetty paljon harkintavapautta kurssien
käytännön toteutuksen järjestämisessä. Koulutuksen tulee vastata purjehduskoulun antamaa
kurssiohjelmaa. Rehtori tai pääkouluttaja antaa ohjeet kouluttajalle kurssikohtaisesti.
Koulutustoiminnassa tulee noudattaa tämän laatukäsikirjan ohjeistusta kaikin puolin.

7.1.3

Vaatimukset rehtorille

Purjehduskoulun koulutustoiminnasta vastaa kokonaisuudessaan rehtori. Rehtorilla on oltava voimassa
oleva purjehduksenopettajan tai avomeriopettajan pätevyys. Rehtorin vastuulla on, että koulu noudattaa
PORY:n koulutoiminnalle asettamia vaatimuksia sekä voimassa olevia viranomaismääräyksiä.
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Rehtorin pitää huolehtia, että koulussa noudatetaan vuokraveneen kuljettajakirjaan ja
vuokravenekatsastukseen liittyviä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

7.1.4

Vaatimus noudattaa kouluttajien kelpoisuusehtoja

Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin on huolehdittava, että koulu noudattaa kouluttajille
kurssikohtaisesti asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Mikäli kesken kurssin joudutaan vaihtamaan
kouluttajaa, on kurssille tulevan korvaavan kouluttajan oltava pätevyydeltään kurssitasoa vastaava.

7.1.5

Vaatimukset viranomaisten asettamien edellytysten noudattamisesta

Koulujen on toiminnassaan noudatettava elinkeino- ja yhdistystoiminnasta annettuja viranomaismääräyksiä
ja huolehdittava velvollisuuksiensa täyttämisestä säädösten mukaisesti. PORY:n hallitus käsittelee tietoonsa
saamat koulutustoimintaan vaikuttavat puutteet ja ryhtyy tarpeen tullen asian vaatimiin toimenpiteisiin.

7.1.6

Koulutuskirjanpito

Purjehduskoulujen tulee pitää koulutuskirjanpitoa pitämistään auktorisoiduista kursseista.
Koulutuskirjanpidolla pyritään ensisijaisesti koulutussuoritteiden jäljitettävyyteen.
Purjehduskoulujen tulee säilyttää kurssien osallistujista vähintään seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

Kurssin nimi
Kurssin ajankohta
Oppilaan nimi
Oppilaan syntymäaika
Kouluttaja

Koulun rehtori tai rekisterivastaava vastaa arkistointijärjestelmän ylläpidosta ja kurssikohtaisten
koulutustietojen viemisestä järjestelmään. Purjehduskoulu voi ylläpitää rekisteriä joko sähköisenä
tiedostona tai paperiversiona. Sähköisen rekisteri täytyy olla varmuuskopioitu luotettavasti.
Koulutuskirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Purjehduskoulujen ei tarvitse lähettää näitä tietoja
PORY:lle.
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7.2

Koulujen haku- ja auktorisointimenettely

Koulujen hakuun ja auktorisointiin kuuluvat seuraavat vaiheet.
1. Purjehduksenopettajat PORY ry:n jäsenyyttä ja auktorisointia hakeva purjehduskoulu tekee ensin
sisäisen auditoinnin. Näin koulu varmistaa, että se täyttää kaikki PORY:n auktorisoiman
purjehduskoulun edellytykset.
2. Purjehduskoulu hakee kirjallisesti PORY:n jäsenyyttä. Vain PORY:n jäsenenä olevat koulut voidaan
auktorisoida. Koulutuspäällikkö tarkistaa kouluhakemuksen ja siinä olevien tietojen oikeellisuuden
ja hakemuksen edellytyksenä olevien asioiden voimassaolon.
3. Kouluhakemukset käsittelee ja hyväksyy PORY:n hallitus. Käsitellyt hakemukset kirjataan hallituksen
pöytäkirjaan. Kaikkien edellytysten täyttyessä koululle myönnetään auktorisointi. Hakemukset
käsitellään PORY:n hallituksessa viimeistään kahden kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.
4. Hyväksytystä auktorisoinnista PORY antaa koululle kirjallisen auktorisointipäätöksen.
Auktorisoitujen koulujen tiedot tietojen julkaistaan soveltuvin osin PORY:n internet-sivuilla.
Auktorisointia haetaan PORY:n vahvistamalla lomakkeella tai muutoin PORY:n hyväksymällä tavalla.
Hakemuksessa on mainittava
•
•
•
•
•
•
•
•

koulun markkinointinimi
koulun yhteystiedot
koulun yhteyshenkilö ja yhteystiedot
taustayhteisön nimi
opetustoiminnasta vastaavan rehtorin nimi, yhteystiedot ja kouluttajapätevyys
toiminnan pääasiallinen sijaintikunta
taustayhteisön osoitetiedot ja y-tunnus
ensimmäisen toimintakauden toimintasuunnitelma ja kurssiohjelma

Käytettävä hakukaavake on liitteessä 14. Tätä kaavaketta päivitetään tarpeen mukaan ja se on saatavilla
PORY:n nettisivuilla.
Koulun auktorisointi on toistaiseksi voimassa. Mikäli koulun toiminta ei vastaa PORY:n koululle asettamia
vaatimuksia tai koulun taustayhteisön taloudellinen asema ei vastaa niitä vaatimuksia mitä sille on asetettu,
voidaan auktorisointi peruuttaa toistaiseksi tai kokonaan.
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7.3

Valitusmenettely koskien koulua

Reklamaatioiksi katsotaan koulutustoimintaan kohdistuneet sellaiset valitukset, joihin liittyy jokin vaatimus.
Koulutustoimintaan kohdistuva valitus voidaan esittää myös ilman vaatimusta. Reklamaatiot on ensi tilassa
saatettava PORY:n laatupäällikön tietoon.
Jos koulun toiminnasta on tehty sellainen reklamaatio, joka voi johtaa koulun auktorisoinnin
peruuttamiseen, koulu voi osoittaa kirjallisen vastineen PORY:n koulutuspäällikölle ensi tilassa saatuaan
asiasta tiedon. Kirjallisessa valituksessa on oltava koulun näkemys asiasta riittävän seikkaperäisenä ja siinä
laajuudessa kuin koulu sen haluaa esittää.
Saatuaan tietää valituksesta on laatupäällikön kuultava koulua sekä valituksen laadusta riippuen käsiteltävä
asia koulutuspäällikön kanssa ja saatettava asian käsittely selvitysten kera PORY:n hallitukselle.

7.4

Koulun auktorisoinnin peruuttaminen

Koulun auktorisointi voidaan peruuttaa, jos koulun toiminta on poikennut auktorisoinnin perusteena
olevista vaatimuksista tai koulu on laiminlyönyt raportointivelvollisuutensa. Auktorisointi voidaan myös
peruuttaa toistaiseksi tai pysyvästi, jos koulun taustayhteisö laiminlyö taloudelliset velvoitteensa. Mikäli
koulu rikkoo viranomaisten sen toiminnalle asettamia vaatimuksia, voidaan koulun auktorisointi peruuttaa
toistaiseksi tai pysyvästi. Myös toistuvat asiakasreklamaatiot voivat johtaa auktorisoinnin peruuttamiseen.
Auktorisoinnin peruuttamisesta päättää aina PORY:n hallitus. Hallituksen tulee aina antaa kaikki koulun
toimintaan liittyvät huomautukset ja auktorisoinnin peruutukset kirjallisesti koululle.

7.5

Koulun erottaminen PORY:n jäsenyydestä

Koulun erottaminen PORY:n jäsenyydestä voi tapahtua PORY:n sääntöjen 4§:n perusteella, kun koulu on
laiminlyönyt koulun toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Koulujäsenyys voidaan myös peruuttaa, jos koulu
on laiminlyönyt jäsen- tai auktorisointimaksunsa tai toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

7.6

Koulujen tiedonantovelvollisuus ja tilastointi

Koulut ovat velvollisia toimittamaan tiedot kurssien osallistujien määristä sekä kouluttajien koulutuspäivät
hallituksen antamaan määräaikaan mennessä kuitenkin viimeistään joulukuun lopussa.
Koulut ovat velvollisia raportoimaan PORY:lle koulutustoiminnassa tapahtuneista poikkeamista viimeistään
vuosi-ilmoituksen yhteydessä. Poikkeamia ovat esimerkiksi merkittävät tapaturmat, meripelastustilanteet
tai asiakkaan reklamaatiot. Ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa kouluauktorisoinnin peruuttamiseen.
Raportit tilastoidaan toimintakertomusta sekä viranomaisten seurantaa varten.
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8

LAADUKAS TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ: PURJEHDUSKOULUTTAJAT JA

PURJEHDUSKOULUT ETURINTAMASSA
PORY:n koulutusjärjestelmä tähtää viimekädessä purjehdustaitojen lisäämiseen ja veneturvallisuuden
edistämiseen. Näissä tehtävissä avainasemassa ovat purjehduskouluttajat, jotka edustavat toiminnassaan
jotakin purjehduskoulua ja myös koko PORY:n koulutusjärjestelmää.
PORY antaa kehyksen toiminnalle, jota on kuvattu tässä laatukäsikirjassa. Laatukäsikirjan tarkoitus on olla
kouluttajille ja kouluille apuväline. Pelkkä laatujärjestelmän olemassaolo ei kuitenkaan takaa laatua, vaan
laatu luodaan jokaisen toiminnassa mukana olevan kautta.
Koulut ja kouluttajat ovat suoraan tekemissä asiakkaan kanssa, eli kursseja käyvän tai tutkintoja suorittavan
purjehtijan kanssa. Loppujen lopuksi asiakkaiden tyytyväisyys ratkaisee PORY:n koulutusjärjestelmän,
koulujen ja purjehduskouluttajien menestyksellisyyden.
Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia: kurssitarjonnan pitää olla kiinnostavaa ja omien taitojen
kehittämiseen kannustavaa, kurssitarjonnan pitää olla myös selkeää niin, että asiakas osaa valita
sopivimmat koulutuspalvelut. Itse koulutus- tai tutkintotapahtuma on asiakastyytyväisyyden kannalta
avainasemassa. Myös kurssien ja tutkintojen jälkeen pitää huolehtia, että kaikista asiakaslupauksista
huolehditaan.
Jotta laatujärjestelmästä ja siihen liittyvästä laatukäsikirjasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, niin
tarvitaan sitoutumista järjestelmään sekä koulutusta sen käytöstä ja soveltamisesta. Tarvitaan myös
palautetta sen toimivuudesta ja ideoita sen edelleen kehittämiseksi.
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Liite 1 Teoriakurssin Saaristomerenkulku tutkintovaatimukset
Lähde:

https://suomennavigaatioliitto.com/koulutus/tutkintovaatimukset/saaristomerenkulku/ (2020-01-10)

1. Merenkulkuoppi
• Merenkulun määritelmiä, maapallon asteverkko, isoympyrä loksodromi, leveys ja pituus, leveys- ja pituusero,
mittayksiköt (matka ja kulma), merihorisontin jako, suunta, suuntima ja keulakulma
• Merikartta ja sen käyttö, Mercatorin projektio, Gauss-Krügerin projektiosuomalaiset merikartat, niiden
rakenne ja karttamerkit (Kartta 1) paikan koordinaatit, paikan merkitseminen kartalle, suuntien, suuntimien
ja matkojen piirtäminen ja niiden mittaaminen kartalta
2. Kompassioppi ja paikanmääritys
• Kompassioppi eranto ja eksymä, niiden syyt suunnat ja suuntimat, niiden määrääminen ja muuntaminen,
kompassit ja suuntiminen (keulalla ja käsisuuntimakompassilla), eksymän määritys ajamalla linjaa pitkin,
eksymätaulukon laatiminen
• Nopeuden määritys
• Paikanmääritys, yhdyslinjojen hyväksikäyttö, ristisuuntima
3. Merenkulun turvalaitteet
• Loistoluettelo, merikartan päivityspalvelu
• Viitoitusjärjestelmä, kiinteät merkit, kelluvat merkit loistot ja niiden valotunnukset
• Vesiliikennemerkit
4. Reittisuunnittelu
• Reittisuunnittelua
• VTS-järjestelmä
5. Merenkulkusäädökset
Kaikkien säädösten osalta noudatetaan viimeistä päivitysversiota
• Meriteiden säännöt (Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972, SopS 30/1977)
• Sisävesisäännöt (Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulkuvesillä 252/1978)
• Vesiliikennelaki (463/1996) 1 ja 2 luku, 3 luvun 8 ja 9 §§, 4 luvun 11-13 §§ sekä 5 luvun ja 23 ja 24 §§.
Vesiliikenneasetus (124/1997) 1 luvun 1-3 §§.
• Laki vesikulkuneuvorekisteristä /424/2014) luku 1 1 § luku 2, 3, 4, 5 ja 11 §§.
• Merilaki (674/1994) 1 luvun 9 §, 6 luvun 9 § 6 luvun 3, 3a, 9, 10, 11, 11a ja 12 §§ sekä 8 luvun 5 ja 6 §§.
• Rikoslaki (545/1999, 1198/2002 ja 1094/2008) 23 luvun 1, 2, 5 ja 8 §§.
• Asetus alukselle annettavista pysähdysmerkeistä (46/1976).
• Meripelastuslaki (1145/2001) 1, 2, 10, 11, 11a §§
• Suoja-aluesäännökset
– Valtioneuvoksen asetus suoja-alueista (1125/2000)
– Aluevalvontalain (755/2000) 4 luvun 16 ja 17 §§ sekä 6 luvun 23-26 §§
http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Merivoimat
• Kalastuslaki (379/2015) luku 6 48§, 106a §, luku 2 16, 16a, 16b, 16c,ja 16d §§.
• Kalastusasetus (1360/2015) 1uku 2 7 §, 8 §, 9 §, 16a §, 16b §, 16c §.
• Asetus huvialusten lipusta (292/1983) 1, 2, 3 ja 5 §§ /2010/20100031 (1§, 3§, 5§ ja 6§)
6. Ympäristötieto
• Luonnonmukainen veneily
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Liite 2 Teoriakurssin RYA Day Skipper Shorebased Course tutkintovaatimukset
Lähde:

RYA Yachtmaster© Scheme: Syllabys & Logbook. 2015, updated 2018. Southampton: The Royal
Yachting Associatio. Sivu 83.

Alla olevan listan lisäksi tutkintovaatimuksissa (syllabus) on minimivaatimukset mikä pitää käyttää aikaa kuhunkin
pääryhmään ja millä tasolla kukin alakohta pitää oppia (A, B, C tasot)
1 Nautical terms
• Parts of a boat and hull
• General nautical terminology
2 Ropework
• Knowledge of the properties of synthetic ropes in common use
3 Anchorwork
• Characteristics of different types of anchor
• Factors to be taken into account when anchoring
4 Safety
• Knowledge of the safety equipment to be carried, its stowage and use (see G103 RYA Boat Safety Handbook)
• Fire precautions and fire fighting
• Use of personal safety equipment, harnesses and life jackets
• Ability to send a distress signal by VHF radio
• Basic knowledge of rescue procedures including helicopter rescue
• Stability
5 IRPCS (International Regulations for Preventing Collision at Sea)
• Steering and sailing rules (5,7,8,9,10 and 12-19)
• General rules (all other rules)
6 Definition of position, course and speed
• Latitude and longitude
• Knowledge of standard navigational terms
• True bearing and courses
• The knot
7 Navigational charts and publications
• Information shown on charts, chart symbols, and representation of direction and distance
• Navigational publications in common use
• Chart correction
8 Navigational drawing instruments
• Use of parallel rulers, dividers and proprietary plotting devices
9 Compass
• Application of variation
• Awareness of deviation and its causes
• Use of hand-bearing compass
10 Chartwork
• Dead reckoning and estimated position including an awareness of leeway
• Techniques of visual fixing
• Use of GNSS and chart plotters for position fixing
• Use of waypoints to fix position
• Course to steer
11 Tides and tidal streams
• Tidal definitions, levels and datum
• Tide tables
• Use of Admiralty method of determining tidal height at standard port
•
Awareness of corrections for secondary ports
• Use of tidal diamonds and tidal stream atlases for chartwork
12 Visual aids to navigation
• Lighthouses and beacons, light characteristics
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13 Meteorology
• Sources of broadcast meteorological information
• Knowledge of terms used in shipping forecasts, including the Beaufort scale, and their significance to small
craft
• Basic knowledge of highs, lows and fronts
14 Passage planning
• Preparation of navigational plan for short coastal passages
• Meteorological considerations in planning short coastal passages
• Use of and visual confirmation of waypoints on passage
• Importance of confirmation of position by an independent source
• Keeping a navigational record
15 Navigation in restricted visibility
• Precautions to be taken in, and limitations imposed by, fog
16 Pilotage
• Use of transits, leading lines and clearing lines
• IALA system of buoyage (Regions A & B)
• Use of sailing directions
• Pilotage plans and harbour entry
17 Marine environment
• Responsibility for avoiding pollution and protecting the marine environment
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Liite 3 Teoriakurssin Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri tutkintovaatimukset
Tarkistettu 2020-01-10.
1 Merenkulun määritelmiä
• Maapallon asteverkko, isoympyrä, leveys ja pituus, leveys- ja pituusero
• Mittayksiköt (matka ja kulma)
• Merihorisontinjako, suunta, suuntima
1.2 Merikartta ja sen käyttö
• Mercatorin projektio
• Suomalaiset merikartat sekä Itämeren valtioiden merikarttoja, niiden rakenne ja karttamerkit (Kartta 1)
paikan koordinaatit, paikan merkitseminen karttaan, suuntien, suuntimien ja matkojen piirtäminen ja niiden
mittaaminen kartasta
• 1.3 Merenkulkujulkaisut
• Loistoluettelot (Suomen rannikon loistot, Saimaan järvialueen ja Saimaan kanavan loistot sekä Sisävesien
loistot)
• Muut julkaisut (satamaoppaat sekä Tiedonantoja merenkulkijoille)
1.4 Merenkulun turvalaitteet
• Viitoitusjärjestelmä, kiinteät merkit, kelluvat merkit
• Loistot ja niiden valotunnukset
• Vesiliikennemerkit (Merenkulkulaitoksen tiedotuslehti 6/2008)
1.5 Kompassioppi
• Eranto ja eksymä, niiden syyt
• Suunnat ja suuntimat, niiden määrääminen ja muuntaminen
• Kompassit ja suuntiminen (aluksen keulalla ja käsisuuntimakompassilla)
• Eksymän määritys ajamalla linjaa pitkin, eksymätaulukon laatiminen
1.6 Merenkulkulaitteet
• Nopeusyksikkö (solmu), kaavat matkan, nopeuden ja ajan laskemiseksi
• Lokit ja niiden käyttö
• Kaikuluotaimen periaate ja sen käyttö
1.7 Paikanmääritys
• Reittisuunnittelu, VTS-järjestelmä, GOFREP
• Yhdyslinjojen hyväksikäyttö
• Ristisuuntima
1.8 Elektroniset navigoinnin apuvälineet
• GPS
• Karttaplotteri
• Tutka
• VHF –puhelin
• Navtex
2 Merenkulkusäädökset
Kaikkien säädösten osalta noudatetaan viimeisintä päivitettyä versiota.
2.1 Meriteiden säännöt (Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972, SopS 30/1977)
2.2 Sisävesisäännöt (Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulku vesillä, 252/1978) 2.3 Vesiliikennelaki
(463/1996) 1 ja 2 luku, 3 luvun 8 ja 9 §§, 4 luvun 11—13 §§ sekä 5 luvun 23 ja 24 §§ Vesiliikenneasetus (124/1997) 1
luvun l—3 §§ 50
2.3 Nestekaasun asennus (SFS-EN ISO 10329)
2.4 Laki vesikulkuneuvorekisteristä (976/2006) 1, 3—10, 12, 13 ja 25—29 §§ Asetus vesikulkuneuvorekisteristä
(641/2007) 3, 4 ja 7 §§
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2.5 Merilaki (674/1994) 1 luvun 9 §, 6 luvun 3, 3a, 9, 11, 11a ja 12 §§ sekä 8 luvun 5 ja 6 §§
2.6 Rikoslaki (545/1999, 1198/2002 ja 1094/2008) 23 luvun 1,2, 5 ja 8 §§
2.7 Asetus alukselle annettavista pysähdysmerkeistä (46/1976)
2.8 Kalastuslaki (286/1982) 33ja 106 §§
Kalastusasetus (1116/1982) 16 §
Asetus kalanpyydyksissä käytettävistä valomerkeistä (338/1954)
2.9 Laki Suomen lipusta (380/1978)
Asetus huvialusten lipuista (292/1983) 1,2, 3 ja 5 §§
2.10 Suoja-aluesäännökset
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista (1125/2000)
Aluevalvontalain (755/2000) 4 luvun 16 ja 17 §§ sekä 6 luvun 23—26 §§
2.11 Suomen meripelastustoiminta
Meripelastuslaki (1145/2001) 1, 2, 10, 11, 11a, 21 ja 23 §§
2.12 Laki suomen aluevesien rajoista (981/1995) 1 §:n alku ja 2. momentti sekä § 2, 3, 5 ja 5a. Asetus Suomen
aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta (993/1995) § 3.
3.2 Soveltuvia osia tullilakia (1466/1994) § 1, 2, 3 ja 13, tullikoodeksi (1992) artikla 38 ja soveltamisasetus (1993)
artikla 193.
3 Turvallisuus ja hyvä veneilytapa
3.1 Turvallisuus
• Henkilökohtaiset turvavälineet (liivit, pelastuslautta, turvavaljas)
• Hätämerkinantovälineet
Sää
• Sääennusteet ja niiden tulkitseminen
• Sumu, ukkonen, aallot, tuuli
3.3 Ympäristönsuojelu
3.4 Jokamiehenoikeus

51

Liite 4 Teoriakurssin Rannikkomerenkulkuoppi tutkintovaatimukset
Lähde:

Työryhmä. Veneilijän merenkulkuoppi II: Rannikkonavigointi. 8. painos. Helsinki: Suomen
Navigaatioliitto, 2009. Tarkistettu 2020-01-10.

1.
1.1

Merenkulkuoppi
Kompassioppi
suuntimalaitteet ja suuntima
eksymän määritys
kompassin kompensointi
1.2
Paikanmääritys
sijoittajat ja turvarajat sekä niiden käyttö
etäisyyden käyttö sijoittajana
paikanmääritys sumussa
siirretty sijoittaja
ristisuuntima
kaksi suuntimaa samaan kohteeseen: kaksi suuntimaa ja kuljettu matka, kaksinkertainen keulakulma, 45°
suuntima
1.3
Sorto ja virta
sorron ottaminen huomioon
virran ottaminen huomioon: vuorovesivirran suunta ja nopeus merikartasta, epämääräisen virran suunta ja
nopeus, suunta ja matka pohjan suhteen, suunta veden suhteen ja nopeus pohjan suhteen
kantasataman vuoroveden korkeuslaskelmat
tulopaikan laskeminen
suunnan ja matkan laskeminen
1.5
Teletekninen paikanmääritys
tutkanavigoinnin toimintaperiaate
satelliittinavigoinnin periaate
2
Sääoppi
2.1
Paikallisten tekijöiden vaikutus säähän
2.2
Sään vuorokausivaihtelu
2.3
Sääpalvelu
2.4
Omakohtainen sään seuranta
3
Merenkulkusäädökset
3.1
Laki suomen aluevesien rajoista (981/1995) 1 §:n alku ja 2. momentti sekä § 2, 3, 5 ja 5a. Asetus Suomen
aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta (993/1995) § 3.
3.2
Soveltuvia osia tullilakia (1466/1994) § 1, 2, 3 ja 13, tullikoodeksi (1992)
artikla 38 ja soveltamisasetus (1993) artikla 193.
3.3
Asetus eräistä huviveneitä varten annettavista todistuksista (308/1974)
Merenkulkuhallituksen päätös kansainvälisen huviveneenkuijettajan pätevyyskirjasta.
3.4
Veneilijän tulli- ja passimuodollisuudet Schengenin sopimuksen mukaan.
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Liite 5 Teoriakurssin RYA Coastal Skipper and Yachtmaster Offshore Theory tutkintovaatimukset
Lähde:

RYA Yachtmaster© Scheme: Syllabys & Logbook. 2015, updated 2018. Southampton: The Royal
Yachting Associatio. Sivu 86.

Alla olevan listan lisäksi tutkintovaatimuksissa (syllabus) on minimivaatimukset mikä pitää käyttää aikaa kuhunkin
pääryhmään ja millä tasolla kukin alakohta pitää oppia (A, B, C tasot)
1 Position
• Dead reckoning and estimated position
• Satellite-derived position
• Use of waypoints to fix position
• Radar fixes
• Techniques of visual fixing
• Fixes using a mixture of position lines
• Relative accuracy of different methods of position fixing
• Areas of uncertainty
2 The magnetic compass
• Allowance for variation
• Change of variation with time and position
• Causes of deviation
Compass checks for for deviation, but not correction
• Allowance for deviation
• Different types of compass
3 Tides
•
•
•
•
•

Causes of tides - springs and neaps
Tide tables - Sources
Tide levels and datum
Standard and secondary ports
Tidal anomalies (Solent, etc.)

4 Tidal streams
• Sources of tidal information
• Tidal stream information in sailing directions and yachtmen's almanacs
• Allowance for tidal streams in computing a course to steer
• Tide rips, overfalls and races
• Tidal observation buoys, beacons etc.
5 Buoyage
• IALA system buoyage in Region A and B
• Limitations of buoys as navigational aids
6 Lights
•
•
•
•

Characteristics
Ranges - visual, luminous and nominal
Rising and dipping distances
Light lists

7 Pilotage
• Harbour regulations and control signals
• Medhods of pre-planning
• Clearing lines
• Use of soundings
• Transits and leading lines
8 GNSS and chart plotters
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•
•
•
•
•

Principles of operation and limitations of use
Raster and vector charts
Datum
The importance of of secondary means of position fixing via an independent source and keeping a separate
record of position
Importance of paper charts

9 Echo sounders
• Principles of operation and limitations of use
10 Logs (speed and distance measuring)
• Principles of operation and limitations of use
11 Deck log
• Importance of log as a yacht's official document
• Layout of log, hourly and occasional entries
12 Meteorology
• Basic terms, the Beaufort scale
• Air masses
• Cloud types
• Weather patterns associated with pressure and frontal systems
• Sources of weather forecast
• Ability to interpret a shipping forecast, weatherfax and weather satellite information
• Land and sea breezes
• Sea fog
• Use of barometer as a forecasting aid
13 Rule of the Road
• A sound knowledge of the International Regulations for Preventing Collision at Sea, except Annexes 1 and 3
14 Safety at Sea
• Personal safety, use of lifej ackets, safety harnesses and lifelines
• Fire prevention and fire fighting
• Distress signals
• Coastguard and Boat Safety Scheme
• Preparation for heavy weather
• Liferafts and helicopter rescue
• Understanding of capabilities of vessel and basic knowledge of stability
15 Navigation in restricted visibility
• Precautions to be taken in fog
• Limitations to safe navigation imposed by fog
• Navigation strategy in poor visibility
16 Passage planning
• Preparation of charts and notebook for route planning and for use on passage at sea
• Customs regulations as they apply to yachts
• Routine for navigating in coastal waters
• Strategy for course laying
• Use of and visual confirmation of waypoints and routes
• Use of weather forecast information for passage planning strategy
• Sources of local and national regulations
17 Marine Environment

•

Responsibility to minimize pollution and protect the marine environment
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Liite 6 Teoriakurssin Navigointi 2: Vuorovesialueet tutkintovaatimukset
Tarkistettu 2010-01-10.
1 Merenkulkuoppi
1.1 Kompassioppi: suuntimalaitteet ja suuntima, eksymän määritys
1.2 Paikanmääritys
- Sijoittajat ja turvarajat sekä niiden käyttö
- Etäisyyden käyttö sijoittajana
- Paikanmääritys sumussa
- Siirretty sijoittaja
- Ristisuuntima (2 ja 3 sijoittajaa)
- 45° suuntima (Kipparin suuntima)
- Suorat kulmat sijoittajina
1.3 Sorto ja virta
- Sorron ottaminen huomioon
- Virran ottaminen huomioon: vuorovesivirran suunta ja nopeus merikartasta, epämääräisen virran suunta ja nopeus,
suunta ja matka pohjan suhteen, suunta veden suhteen ja nopeus pohjan suhteen
- Kantasataman vuoroveden korkeuslaskelmat
- Sivusataman vuoroveden korkeuslaskelmat
- Tulva- ja vajaavuokset
- Vuorovesitaulukot
- Epäsäännöllisiä vuoroveden korkeuksia
1.4 Elektroninen paikanmääritys
- Tutka
- GPS
- AIS (vastaanottava + lähettävä)
- VHF –puhelin
- EPIRB
- SART
- NAVTEX
2 Sääoppi
2.1 Paikallisten tekijöiden vaikutus säähän
2.2 Sään vuorokausivaihtelu
2.3 Sääpalvelut Euroopan alueella
2.4 Sääennusteiden tulkinta
2.5 Paikallisten tuulten ymmärtäminen
2.6 Sumu
3 Merenkulkusäädökset
3.1 Laki suomen aluevesien rajoista (981/1995) 1 §:n alku ja 2. momentti sekä § 2, 3, 5 ja 5a. Asetus Suomen
aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta (993/1995) § 3.
3.2 Soveltuvia osia tullilakia (1466/1994) § 1, 2, 3 ja 13, tullikoodeksi (1992) artikla 38 ja soveltamisasetus (1993)
artikla 193.
3.3 Esimerkkejä eri Euroopan valtioiden sisäisistä säädöksistä huviveneilijää koskien
3.4 Asetus eräistä huviveneitä varten annettavista todistuksista (308/1974) Merenkulkuhallituksen päätös
kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjasta.
3.5 Veneilijän tulli- ja passimuodollisuudet Schengenin sopimuksen mukaan.

55

4 Turvallisuus ja pelastautuminen
4.1 Henkilökohtainen turvallisuus
- Pelastusliivit
- Turvavaljaat
- Pelastuslautta
4.2 Veneen turvavarustus
- Sammutuspeitto
- Sammuttimet
- Ensiapulaukku
4.3 Hätävarustus
- Pyrotekniset välineet
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Liite 7 Osallistumiskaavake päällikkötutkintoihin

Purjehduksenopettajat PORY ry

Osallistumiskaavake päällikkötutkintoihin
Osallistuja täyttää

Suoritettava tutkinto: Saaristopäällikkö
Rannikkopäällikkö
Avomeripäällikkö

□
□
□

Haettava kelpoisuus: Purjealus (S)

Osallistujan nimi

Moottorialus (M)

□
□

Syntymäaika

Osoite
Puhelin

Sähköposti

Tutkinnon ajankohta

Tutkintopaikka

Vene
Tutkintotarkastajan nimi

Tutkinnon suorittajan veneilykoulutus ja –kokemus
Teoriakurssit
Purjehduskurssit
Tutkinnot
Muut kurssit
Purjehduskokemus

Navigointi

Navigointi

Navigointi

Kurssi 1

Kurssi 2

Kurssi 3

Tutkinto 1

Tutkinto 2

Tutkinto 3

Ensiapu

Meriradio

Pelastautuminen

Muu

Muu

Merimailit, kaudet, kipparointi, yöpurjehdus, vuorovesikokemus

Muita tietoja
Kaikki kurssi- ja tutkintotodistukset tulee antaa tutkintotarkastajalle nähtäväksi tutkinnon alussa.
Aikaisemmasta purjehduskokemuksesta tulee antaa lyhyt vapaamuotoinen selvitys kirjallisena.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Tutkinnon suorittajan
allekirjoitus ja
nimen selvennys

□

Kiellän yhteystietojeni luovuttamisen muihin tarkoituksiin kuin tutkintotarkastukseen
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Liite 8 Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta

Purjehduksenopettajat PORY ry

Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta
Tutkinto: Saaristopäällikkötutkinto □
Rannikkopäällikkötutkinto □
Kelpoisuus: Purjealus(S) □
Moottorialus(M) □
Osallistujan nimi

Avomeripäällikkötutkinto □

Syntymäaika

Osoite
Puhelin

Sähköposti

Tutkinnon ajankohta

Tutkintopaikka

Vene
Tutkintotarkastajan tiedot
Tarkistuslista

Nimi

□
□
□
□

Puhelin
Sähköposti

Osallistumiskaavake täytetty
Tutkintomaksu maksettu
Ensiapukurssi (rannikko, avomeri)
SRC radiolupa (rannikko, avomeri)

Kommentit tutkinnon suorituksesta
Merimatkan suunnittelu ennen merelle lähtöä
Veneen lähtökuntoon laitto
Veneenkäsittely, purjehtiminen ja muu merimiestaito
Navigointi ja karttatyöskentely
Meriteiden säännöt
Sään huomioiminen
Kyvykkyys päällikkönä

Tutkinnon hyväksyminen / hylkääminen
□ Tutkinto hyväksytään
□ Tutkinto hylätääna

Osaamisen lisätarpeen lyhyt kuvaus. Alleviivaa sopivat kohdat ja kommentoi:
Teoreettinen osaaminen / käytännön taidot / merikokemuksen lisääminen:
a

Tutkintotarkastajan allekirjoitus

□

Tutkinnon suorittaja kieltää yhteystietojen luovuttamisen muihin tarkoituksiin kuin tutkintotarkastukseen
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Liite 9 Saaristopäällikön tutkintotodistus

Purjehduksenopettajat PORY ry

SAARISTOPÄÄLLIKÖN
TUTKINTOTODISTUS
Nimi:
Syntymäaika:

Yllämainittu henkilö on suorittanut hyväksytysti
Purjehduksenopettajat PORY ry:n laatujärjestelmän
mukaisen tutkinnon.
Purjealus(S) □ Moottorialus(M) □

Myöntämispäivämäärä:

Purjehduksenopettajat PORY ry:n puolesta

59

Liite 10 Rannikkopäällikön tutkintotodistus

Purjehduksenopettajat PORY ry

RANNIKKOPÄÄLLIKÖN
TUTKINTOTODISTUS
Nimi:
Syntymäaika:

Yllämainittu henkilö on suorittanut hyväksytysti
Purjehduksenopettajat PORY ry:n laatujärjestelmän
mukaisen tutkinnon.
Purjealus(S) □ Moottorialus(M) □

Myöntämispäivämäärä:

Purjehduksenopettajat PORY ry:n puolesta
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Liite 11 Avomeripäällikön tutkintotodistus

Purjehduksenopettajat PORY ry

AVOMERIPÄÄLLIKÖN
TUTKINTOTODISTUS
Nimi:
Syntymäaika:

Yllämainittu henkilö on suorittanut hyväksytysti
Purjehduksenopettajat PORY ry:n laatujärjestelmän
mukaisen tutkinnon.
Purjealus(S) □ Moottorialus(M) □

Myöntämispäivämäärä:

Purjehduksenopettajat PORY ry:n puolesta
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Liite 12 Osaamistodistus Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemista varten

Purjehduksenopettajat PORY ry

Osaamistodistus kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakemista varten
Hakijan tiedot
Nimi

HETU

Osoite
Puhelin

Sähköposti

Kurssi/tutkintotodistus, jolla osoitetaan navigoinnin teoriaosaamisena
Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi + erillinen vuorovesikurssib
The Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Day Skipper
Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
The Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Coastal Skipper/Yachtmaster© Offshore
Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 2: Vuorovesialueet
Jokin muu, mikä?
a

□
□
□
□
□
□

Riittää kun ylläolevista on vähintään yksi suoritettu
b
Suomen Navigaatioliiton Saaristomerenkulkuoppi ei sisällä vuorovesioppia. Erillisellä vuorovesikurssilla voi täydentää
Saaristomerenkulkuoppia, jolloin saadaan riittävä teoriaosaaminen.

Kurssi- tai tutkintotodistus, jolla osoitetaan käytännön veneilytaidota

□
□
□
□
□

Purjehduksenopettajat PORY ry: Saaristopäällikkötutkinto
Purjehduksenopettajat PORY ry: Rannikkopäällikkökurssi
Purjehduksenopettajat PORY ry: Rannikkopäällikkötutkinto
Purjehduksenopettajat PORY ry: Avomeripäällikkötutkinto
Jokin muu, mikä?
a

Riittää kun ylläolevista on vähintään yksi suoritettu

Sisävesikelpoisuus

CEVNI-tutkinto on suoritettu:

Ajokortti tai lääkärintodistus

Kyllä

Kyllä

□

Ei □

□

Lausunto: Hakija täyttää vaatimukset Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan saamiseksi seuraavilla
lisämerkinnöillä (rasti sopiviin ruutuihin):

□ S, Purjealus

□ M, Moottorialus

□ C, Rannikkovedet

□ I, Sisävedet

Päivämäärä, PORY:n tutkintotarkastajan allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero:
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Liite 13 Osaamistodistus Vuokraveneen kuljettajankirjan hakemista varten

Purjehduksenopettajat PORY ry

Osaamistodistus Vuokraveneen kuljettajankirjan hakemista varten
Hakijan tiedot
Nimi

HETU

Osoite
Puhelin

Sähköposti

Kurssi/tutkintotodistus, jolla osoitetaan navigoinnin teoriaosaamisena
Suomen Navigaatioliitto: Saaristomerenkulkuoppi + erillinen vuorovesikurssib
Suomen Navigaatioliitto: Rannikkomerenkulkuoppi
The Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Day Skipper
The Royal Yachting Association: RYA Shorebased Course, Coastal Skipper/Yachtmaster© Offshore
Suomen Navigoinninopettajat ry: Navigointi 2: Vuorovesialueet
Jokin muu, mikä?
a

□
□
□
□
□
□

Riittää kun yllämainituista on vähintään yksi suoritettu
b
Suomen Navigaatioliiton Saaristomerenkulkuoppi ei sisällä vuorovesioppia. Erillisellä vuorovesikurssilla voi täydentää
Saaristomerenkulkuoppia, jolloin saadaan riittävä teoriaosaaminen.

Kurssi- tai tutkintotodistus, jolla osoitetaan käytännön veneilytaidota

□
□
□
□
□

Purjehduksenopettajat PORY ry: Saaristopäällikkötutkinto
Purjehduksenopettajat PORY ry: Rannikkopäällikkökurssi
Purjehduksenopettajat PORY ry: Rannikkopäällikkötutkinto
Purjehduksenopettajat PORY ry: Avomeripäällikkötutkinto
Jokin muu, mikä?
a

Riittää kun yllämainituista on vähintään yksi suoritettu

Todistus hyväksytystä ensiapukoulutuksesta:

Kyllä

□

Todistus lakien ja määräysten osaamisesta

Kyllä

□

Vesiliikennelain (463/1996) ja vesiliikenneasetuksen (124/1997) säännökset; meriteiden säännöt (SopS 30/1977, liitteineen);
yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen (252/1978) säännökset;
tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset. Ajantasainen lista löytyy Liikenteen
turvallisuusviraston sivuilta.

Ajokortti tai lääkärintodistus

Kyllä

□

Lausunto: Hakija täyttää vaatimukset Vuokraveneen kuljettajakirjan saamiseksi.

Päivämäärä, PORY:n tutkintotarkastajan allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelinnumero:
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Liite 14 Koulun hakulomake
Ajantasainen lomake löytyy PORY:n intranetistä.

PURJEHDUKSENOPETTAJAT PORY RY:n JÄSEN- JA KOULUHAKEMUS

KOULUN YHTEYSTIEDOT, JOTKA PURJEHDUKSENOPETTAJAT PORY ry
JULKAISEE
Koulun nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Puhelin
Sähköposti
www -sivu
Koulun
pääsäännöllinen
toiminta-alue (esim.
Saimaa / Päijänne…)
Purjehduskoulun taustayhteisön virallinen nimi (yhdistys-, kauppa- tai
säätiörekisteri)
Taustayhteisön nimi
Y-tunnus
Laskutusosoite
Rehtorin tiedot:
Nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Opettajapätevyys
Olemme tutustuneet Purjehduksenopettajat PORY ry:n sääntöihin ja sitoudumme
noudattamaan voimassa olevaa laatuohjeistusta.

Aika ja paikka
Allekirjoitus
Nimenselvennys
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