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KOULUTUSJÄRJESTELMIÄ SUOMESSA

 Suomessa on eri koulutusjärjestelmiä, minkä puitteissa veneilykoulutuksia
tarjotaan
 Esimerkiksi SPV (Suomen Purjehdus ja Veneily ry), PORY (Purjehduksen opettajat), 

Navigaatioliitto, Suomen navigoinninopettajat ry, jne.

 Tarjolla erilaisia koulutuspolkuja eri järjestelmien mukaan

 Eri tarjoajilla on päällekkäisiä kursseja, joita voidaan korvata toisillaan. 

 Naispurjehtijat tarjoaa pääasiallisesti SPV:n koulutusjärjestelmän mukaisia
koulutuksia.



ERI KOULUTUSPOLKUJA
ALOITTELIJA EDISTYNEET

SPV T&K Veneilijä Purjehtija
(jatkokurssi) Venepäällikkö CEVNI *

PORY T&K Purjehtija Saaristopäällikkö Rannikkopäällikkö

NAVIGAATIOLIITTO T Saaristolaivuri Rannikkolaivuri Avomerilaivuri

NAVIGOINNIN OPET. T Navigointi 1 Navigointi 2

T = TEORIA, K = KÄYTÄNTÖ,          NaPS:n tarjoamia kursseja, * Ei vaadi esitietoja



TOISIAAN KORVAAVIA KURSSEJA

Veneilijä (SPV), Purjehtija (SPV)

Venepäällikkö (SPV)

Saaristolaivuri

Rannikkolaivuri

Purjehtija (PORY)

Rannikkopäällikkö (PORY)

Navigointi 1

Navigointi 2

↔

↔

↔
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MITÄ OVAT TAVOITTEESI?

Haluatko oppia veneilemään ja purjehtimaan?

Haluatko kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan?

Haluatko vuokrata veneitä? 

Haluatko NaPS:n kippariksi tai perämieheksi?

Haluatko syventää tietojasi ja taitojasi? 

Haluatko veneilykouluttajaksi?



HALUATKO OPPIA
VENEILEMÄÄN JA PURJEHTIMAAN? ALOITTELIJAT



ALOITTELIJAN KURSSIT

 Kurssit eivät vaadi esitietoja

 Opettavat sekä teoriaa että käytännön taitoja

 Veneilijäkurssi /SPV (Teoria & käytäntö)  Purjehtijakurssi /SPV (Teoria & käytäntö)

 Purjehtijakurssi /PORY (Teoria & käytäntö)

 Saaristolaivurikurssi /Nav.liitto (Teoria)

 Navigointi 1 /Nav.opet. (Teoria)

 Erilaiset lisäkurssit, jotka eivät vaadi esitietoja (kts. lisäkurssit)



KANSAINVÄLINEN 
HUVIVENEENKULJETTAJAKIRJA EDISTYNEET



KANSAINVÄLINEN 
HUVIVENEENKULJETTAJAKIRJA
 Yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen 

huviveneenkuljettajankirja. 

 Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi lisäksi osoittaa 
veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa.

 Traficom myöntää kansainvälisiä huviveneenkuljettajankirjoja muun muassa 
veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

 Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden 
perusteella saa kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan.

 Veneilyjärjestöjen tarjoaman koulutuksen lisäksi teoriaosaamisen voi osoittaa 
esimerkiksi erikseen määritellyillä tutkinnoilla. Traficom tarjoaa myös 
mahdollisuuden suorittaa teoriatentin.

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

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


EDELLYTYKSET KV-KULJETTAJANKIRJAN 
SAAMISELLE 1/2
 vähintään 18 vuoden ikä

 kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta 
lääkärintodistuksesta

 riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission 
päätöslauselman 40 mukaisesti)

 riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin (huomioitava onko 
kyseessä purje- vai moottorivene)

 passivalokuva

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

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


EDELLYTYKSET KV-KULJETTAJANKIRJAN 
SAAMISELLE 2/2, HAKEMUKSEEN
 Kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan 

talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen
 tai

 kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä 
saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän kokeen virta-, sorto- ja 
vuorovesilaskelmista

 tai

 kopio Suomen Navigoinninopettajien myöntämästä Navigointi 2 -todistuksesta. Navigointi 1 -tutkinto voidaan 
myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän vuorovesitutkinnon

 tai

 muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen)
 sekä

 todistus riittävistä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori-
vai/ja purjeveneelle)

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

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


KURSSEJA KV-KIRJAA VARTEN

 Veneilijäkurssi /SPV
 Käytännön veneilyosaaminen, M (motor craft) -merkintä, moottorialuksen hallinta

 Purjehtijakurssi /SPV, PORY
 Käytännön veneilyosaaminen, S (sailing craft) -merkintä KV-kirjaan, purjealuksen hallinta

 Venepäällikkökurssi /SPV
 Teoria ja käytännön veneilyosaaminen, päällikön vastuut ja laki

 Saaristolaivuri /Nav.liitto tai Navigointi 1 /Nav.opet.
 Navigointiosaaminen

 Rannikkolaivuri, Navigointi 2, tai muu todistus vuorovesi, sorto ja virta -osaamisesta
 Vuorovesi, sorto ja virta -osaaminen

 Cevni /SPV
 Euroopan sisävesialueet, I (Inland) –merkintä KV-kirjaan



HALUATKO VUOKRATA
VENEITÄ? EDISTYNEET



VENEIDEN VUOKRAUS

 Tarvitaan hyvät käytännön- ja teoriataidot veneilystä
Monissa paikoissa kotimaassa ja ulkomailla veneilytaidot voidaan

osoittaa
kansainvälisellä huviveneenkuljettajakirjalla

 Jos veneessä on VHF-radio, vaaditaan SRC-lupakirja



NAPSIN KIPPARIKSI TAI 
PERÄMIEHEKSI



HALUATKO NAPS:N PERÄMIEHEKSI?

VAATIMUKSIA NAISPURJEHTIJOIDEN PERÄMIEHELLE
 Valmiudet ottaa kipparin sijaisuus hätätilanteessa ja sopivuus tehtävään

 Vastuullinen veneilijä, jolla jotain kursseja ja koulutuksia käytynä

 Omaa hyvät käytännön- ja teoriataidot purjehduksesta

 Omaa hyvät sosiaaliset taidot ja on luotettava persoona

 Toimii aktiivisesti koko purjehdustiimin toimintaan

 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, mikäli vuokraamo niin vaatii

Täytätkö kaikki vaatimukset? Ota yhteyttä jäsenpurjehdustyöryhmän vetäjään!



HALUATKO NAPS:N KIPPARIKSI?

VAATIMUKSIA NAISPURJEHTIJOIDEN KIPPAREILLE
 Vastuullinen veneilijä, jolla vaaditut kurssit ja koulutukset käytynä

 Omaa hyvät käytännön- ja teoriataidot purjehduksesta

 Kokemusta vesistöalueista, mihin jäsenpurjehduksia tehdään

 Omaa hyvät sosiaaliset taidot ja on luotettava persoona

 Toimii aktiivisesti koko purjehdustiimin toimintaan

 Toimii ainakin kerran perämiehenä NaPS:n reissulla, jotta saa kokemusta NaPS:n toimintatavoista

 Kansainvälinen huviveneenkuljettajan kirja ja jossain paikoissa myös vuokraveneenkuljettajankirja

Täytätkö kaikki vaatimukset? Ota yhteyttä jäsenpurjehdustyöryhmän vetäjään!



HALUATKO NAPSIN
KOULUTTAJAKSI? SPV



KOULUTTAJAKSI
NAISPURJEHTIJOIHIN?
 Naispurjehtijat tarjoavat veneilykoulutusta sekä teoriassa että käytännössä

 Naispurjehtijat maksavat kouluttajakoulutuksen niille kouluttajille, jotka sitoutuvat 
Naispurjehtijoiden koulutustoimintaan ja pitävät kursseja jäsenistölle

 Kouluttajalta vaaditaan
 Innostusta kouluttamiseen ja halua kouluttaa
 Sitoutumista koulutustoimintaan ja kurssien järjestämistä
 Hyvää käytännön- ja teoriakokemusta veneilystä
 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä koulutuspäällikköön!



KURSSIKUVAUKSET



VENEILIJÄKURSSI /SPV
 TASO: ALOITTELIJA

 Valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja 
kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä 
olosuhteissa. 

 Veneen käsittely niin laitureissa kuin väylilläkin

 Keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin 
osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa 
liikkumiseen. 

 Veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden säännöt. 

 Perusteet veneen järjestelmistä. 

 Käytännönläheinen. 

 Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan 
yhteensovittamisen osaaminen.

 Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän 
pätevyysviiriä.

 Sisältää Navigointi 1 kurssin



PURJEHTIJAKURSSI /SPV

 TASO: VENEILIJÄKURSSIN KÄYNEILLE

 Veneilijäkurssin suorittaneille 
jatkokurssi

 Purjehduksen perusteiden hallinta 
teoriassa ja käytännössä. 



VENEPÄÄLLIKKÖKURSSI /SPV

 TASO: EDISTYNEET

 Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu 
veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden 
veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat 
tiedot ja taidot.

 Suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden hallinta 
oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä 
huviveneenkuljettajankirjaa. 

 Käytännön taitojen harjoittelua.

 Ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavat 
teoria- ja sääntötuntemukset.

 Venepäällikön vastuiden ymmärtäminen.

 Sisältää vuorovesi- ja ulkomaanveneilyn. 

 Sisältää Navigointi 2 -kurssin.



CEVNI /SPV

 TASO: TÄYDENTÄVÄ KURSSI, 
EI ESITIETOVAATIMUKSIA

 Euroopan sisävesisäännöstö, joka on 
edellytyksenä oikeudelle veneillä 
sisävesillä niissä Euroopan maissa, joiden 
sisävesisääntö perustuu CEVNIin. 

 Liikenteen turvallisuusviraston 
(Traficom/Merenkulku) hyväksymä. 

 Oikeuttaa sisävesipätevyyttä osoittavaan 
”I” (Intèrieure) -merkintään 
Kansainvälisessä 
huviveneenkuljettajankirjassa.



MERI-VHF – RANNIKKOLAIVURIN
RADIOTUTKINTO
 TASO: LISÄKURSSI, 

EI ESITIETOVAATIMUKSIA

 Aluksen radioliikenteen hoitajalla on oltava 
radioasemansa mukainen pätevyystodistus.

 Todistus tarvitaan yhdellä henkilöllä sellaisessa 
veneessä, missä on meri-VHF-radio.

 Traficom myöntää pätevyystodistuksen 
hyväksytysti suoritetun pätevyystutkinnon 
perusteella. 

 Rannikkolaivurin radiotutkinnon (SRC-tutkinto) 
pääpaino on hätä-, pika- ja varoitusliikenteen 
menettelytavoissa ja meri-VHF-kanavien käyttöä 
koskevissa asioissa. 

 Tutkintoon johtava koe tehdään suoraan 
Traficomin tutkintovastaavalle eri paikkakunnilla.



NAVIGOINTI 1 /NAV.OPETT.

 TASO: ALOITTELIJA, 
EI ESITIETOVAATIMUKSIA

 Suomen Navigoinninopettajat ry:n koulutus
 Veneilijäkurssi (SPV) sisältää

Navigointi 1 –kurssin
 Meriteiden säännöt, merikartta ja sen käyttö, 

viitoitusjärjestelmä, merimerkit, elektroninen 
navigointi, koordinaatit, suunta ja matka, 
kompassioppi ja väistämissäännöt. Sää ja 
turvallisuus.

 Traficom vaatii navigointiosaamista vähintään 
Navigointi 1 -tutkinnon tai 
Saaristolaivuritutkinnon sekä vuorovesiopin 
hyväksytysti suoritettuna.



NAVIGOINTI 2 /NAV.OPETT.

 TASO: NAVIGOINTI 1 tai 
SAARISTOLAIVURIN SUORITTANEILLE

 Keskittyy navigointiin vuorovesialueilla.

 Jatkaa Navigointi 1 -kurssin sisältöä: 
Sää ja turvallisuus, vuorovesialueiden 
kartat ja vuorovesilaskut.

 Hyväksytty tenttisuoritus osoittaa 
Trafille vuorovesitietojen ja -taitojen 
osaamisen haettaessa Kansainvälistä 
huviveneen kuljettajakirjaa.



SAARISTOLAIVURI /NAV.LIITTO

 TASO: ALOITTELIJA, 
EI ESITIETOVAATIMUKSIA

 Perustiedot ja -taidot turvalliseen 
liikkumiseen sisävesillä ja saaristossa.

 Matemaattinen maantieto, merikartta ja 
sen käyttö, kompassi, optinen 
paikanmääritys, maisema-, sumu- ja 
pimeänavigointi, veneilijää koskevat 
vesiliikenteen säädökset.

 Traficom vaatii navigointiosaamista 
vähintään Navigointi 1 -tutkinnon tai 
Saaristolaivuritutkinnon sekä 
vuorovesiopin hyväksytysti suoritettuna.



RANNIKKOLAIVURI /NAV.LIITTO

 TASO: SAARISTOLAIVURIN SUORITTANEILLE

 Syventää saaristokurssin tietoja ja 
taitoja kompassiopissa ja 
paikanmäärityksessä

 Vuorovesioppi, sorto ja virta, sääoppi, 
tutka ja elektroninen paikanmääritys, 
säädökset kansainvälisillä vesialueilla 
liikkuville veneilijöille

 Hyväksytty tenttisuoritus osoittaa 
Trafille vuorovesitietojen ja -taitojen 
osaamisen haettaessa Kansainvälistä 
huviveneen kuljettajakirjaa.



MUITA KURSSEJA



TAITOJEN JA TIETOJEN KEHITTÄMINEN
MUILLA KURSSEILLA

Taitojen syventämiseen sekä lisätietojen ja taitojen
kartuttamiseen on tarjolla kaikenlaisia kursseja
Ei välttämättä minkään järjestön alaisia
Ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista
Yksittäisiä kurssitarjoajia



MUITA KURSSEJA

 Tutka

 Sää

 Dieselmoottori

 Venesähkö

 Pelastautuminen

 Solmukurssi

 Trimmauskurssit

 Spinnukurssi

 Kilpagastikurssi

 Vuorovesikurssi

 Tähtitieteellinen navigointi

 Yönavigointi

 LRC-radiotutkinto

 jne.



TOIVOTAMME MUKAVAA
KOULUTTAUTUMISTA!

KOULUTUSTYÖRYHMÄ
2019-2020
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