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Säädösperusta

Vesiliikennelaki 782/2019 41 § 6 momentti.
Määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään:

Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Muutostiedot:

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset ja koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arviointi
Sisällys
1

Soveltamisala ......................................................................................................... 1

2

Määritelmät ............................................................................................................ 2

3

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset ................................... 2

4

5

3.1

Riittävä huviveneen käyttöä koskevien säännösten tuntemus .............................. 2

3.2

Riittävä turvalliseen navigointiin tarvittava merenkulkutaito ................................ 2

3.3

Kyky soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön........................................................ 3

Veneilykoulutuksen järjestäjän laatujärjestelmän arviointi ............................................ 3
4.1

Arvioinnin suorittajan vaatimukset ................................................................... 3

4.2

Veneilykoulutuksen järjestäjälle asetetut yleiset vaatimukset .............................. 3

4.3

Arvioinnissa tarkastettavat laatujärjestelmän elementit ...................................... 4

4.3.1

Organisaatio ............................................................................................... 4

4.3.2

Asiakirjahallinta ........................................................................................... 4

4.3.3

Opetussuunnitelma ...................................................................................... 4

4.3.4

Kouluttajat ja tutkinnon vastaanottajat .......................................................... 4

Voimaantulo ........................................................................................................... 5

1 Soveltamisala
Tätä määräystä sovelletaan vesiliikennelain (782/2019) 41 §:n mukaiseen kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintoihin sekä tutkintoja tarjoavan koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmään.
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2 Määritelmät
Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1)

kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 40 vaatimusten mukaisesti myönnettyä pätevyyskirjaa;

2)

rannikkovesillä enintään 12 meripeninkulmaa rannikkovaltioiden perusviivasta olevia kulkuvesiä;

3)

sisävesillä niiden maiden sisäisiä kulkuvesiä, jotka ovat ratifioineet Yhdistyneiden
kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 24:ä;

4)

veneilykoulutuksen järjestäjällä oikeushenkilöä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka järjestää veneilykoulutusta ja jonka laatujärjestelmä on arvioitu tämän
määräyksen mukaisesti.
Lisäksi tässä määräyksessä noudatetaan vesiliikennelain 782/2019 3 §:n määritelmiä.

3 Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimukset
Tutkinnossa tulee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sisävesiliikennetyöryhmän päätöslauselman nro 40 liitteen 1 mukaan vesialueet (sisävedet/rannikkovedet) huomioiden osoittaa:
1)

riittävä huviveneen käyttöä koskevien säännösten tuntemus;

2)

riittävä turvalliseen navigointiin tarvittava merenkulkutaito; ja

3)

kyky soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön.

3.1

Riittävä huviveneen käyttöä koskevien säännösten tuntemus
Riittävä huviveneitä koskevan säännösten tuntemus rannikkovesille sisältää vähintään
seuraavat säännökset:
1)

Vesiliikennelaki (782/2019) kokonaisuudessaan, meriteiden säännöt);

2)

Yleissopimus kansainvälisisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi
merellä, 1972 (COLREG, meriteiden säännöt); ja

3)

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 1 luku, 2 luvun 1 ja 2 §, 3 luku, 5
luku, 6 luku, 8 luvun 1 §, 9-11 luvut, 13 luvun 3 §.

4)

Meripelastuslaki (1145/2001) 10 § ja 11 §.

Riittävä säännöstuntemus sisävesille pitää sisällään edellisten lisäksi Euroopan sisävesisäännöt (CEVNI).

3.2

Riittävä turvalliseen navigointiin tarvittava merenkulkutaito
Riittävä navigointitaito sisävesille sisältää vähintään seuraavat aihealueet:
1)

Vesiväylien merkitseminen, merenkulun turvalaitteet ja viitoitusjärjestelmä;

2)

Merikartta ja sen käyttö;

3)

Kompassin käyttö, eksymä ja eranto sekä suuntiminen ja suuntien asettaminen;
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4)

Koordinaattijärjestelmät;

5)

Nopeus-, matka- ja aikalaskut;

6)

Paikan määrittäminen; ja

7)

Reittisuunnittelu.

Riittävä navigointitaito rannikkovesille sisältää edellisten lisäksi vähintään seuraavat
aihealueet:
1)

Sorron ja virran vaikutuksen huomiointi; ja

2)

Yleinen säätuntemus.

3.3

Kyky soveltaa tietoja ja taitoja käytäntöön
Arvioitaessa kykyä soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä, tulee huomioida vähintään
seuraavat aihealueet:
1)

Yleinen vesikulkuneuvotuntemus, kuten esimerkiksi turvallisuusvarusteiden sijainti
ja käyttö sekä venetyyppien erot;

2)

Toiminta muiden vesikulkuneuvojen läheisyydessä;

3)

Kiinnittyminen ja vesikulkuneuvon käsittely;

4)

Sääolosuhteiden huomiointi;

5)

Navigointitaitojen soveltaminen käytäntöön; ja

6)

Toiminta erikoisolosuhteissa kuten vuoto, yhteentörmäys, karilleajo, tulipalo tai
mies yli laidan -tilanne.

Käytännön osaaminen tulee arvioida vesikulkuneuvotyypeittäin, käyttövoimaltaan
moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa, purjekäyttöistä vesikulkuneuvoa tai molempia
koskien. Annetusta todistuksesta tulee käydä ilmi, mitä vesikulkuneuvotyyppiä todistus koskee.

4 Veneilykoulutuksen järjestäjän laatujärjestelmän arviointi
4.1

Arvioinnin suorittajan vaatimukset
Veneilykoulutuksen järjestäjän laatujärjestelmän arvioinnin voi suorittaa

4.2

1)

Liikenne- ja viestintäviraston siihen määräämä virkamies, jolla on johtavan arvioijan koulutus (Lead Auditor); tai

2)

Liikenne- ja viestintäviraston etukäteen hyväksymä muu asiantunteva, ulkoinen
arvioija, jolla on johtavan arvioijan koulutus (Lead Auditor).

Veneilykoulutuksen järjestäjälle asetetut yleiset vaatimukset
Veneilykoulutuksen järjestäjän on luotava dokumentoitu koulutuksen laatujärjestelmä.
Laatujärjestelmää koskevat asiakirjat on toimitettava arvioinnin suorittajalle arvioinnin
perustaksi.
Veneilykoulutuksen järjestäjällä tulee olla nimettynä henkilö, joka vastaa koulutuksen
vaatimustenmukaisuudesta ja toimii yhteyshenkilönä Liikenne- ja viestintävirastolle.
Veneilykoulutuksen järjestäjän on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle, jos laatujärjestelmään tehdään olennaisia muutoksia tai vastuuhenkilö vaihtuu.
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Mikäli muutokset ovat Liikenne- ja viestintäviraston näkemyksen mukaan olennaisia
koulutussisällön osalta, suoritetaan laatujärjestelmän ylimääräinen arviointi.

4.3

Arvioinnissa tarkastettavat laatujärjestelmän elementit

4.3.1

Organisaatio

Laatujärjestelmässä tulee olla esitettynä veneilykoulutuksen järjestäjän hallintorakenne, sen vastuut ja valtuudet, sekä kuvaus käytetystä laaduntarkkailumenetelmästä.
4.3.2

Asiakirjahallinta

Laatujärjestelmän tulee sisältää asiakirjahallinnasta vähintään seuraavat asiat:
1)

Asiakirjojen hallintamenettely ja arkistointi, sisältäen laatujärjestelmän muutosten
seurannan;

2)

Koulutuskirjanpito;

3)

Asiakaspalautteiden käsittely; ja

4)

Valitus- ja oikaisumenettely.

Koulutuskirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta.
4.3.3

Opetussuunnitelma

Laatujärjestelmässä tulee olla yksityiskohtainen opetussuunnitelma, joka sisältää tämän määräyksen mukaisten tutkinto- ja osaamisvaatimusten kannalta tarpeelliset menettelytavat ja sisällön. Laatukäsikirjasta tulee käydä ilmi, mikä koulutus vastaa kyseisiä vaatimuksia.
Opetussuunnitelmassa tulee kuvata kurssi- tai tutkintokohtaisesti vähintään seuraavat
asiat:
1. Koulutussisällöt, koulutusmenetelmät ja koulutuksen kuvaus
2. Mahdollisen käytännön koulutuksen kuvaus
3. Käytettävän oppimateriaalin kuvaukset
4. Koulutettavien maksimimäärä kouluttajaa kohti
5. Tutkintotehtävämallit
6. Todistusmallit
4.3.4

Kouluttajat ja tutkinnon vastaanottajat

Laatukäsikirjassa tulee nimetä kouluttajat ja tutkinnon vastaanottajat, joilla on oikeus
kouluttaa ja vastaanottaa tutkintoja. Laatukäsikirjassa tulee kuvata näiden osaamisvaatimukset veneilystä, koulutusta koskevasta osa-alueesta sekä tehtävän edellyttämistä tiedoista ja taidoista.
Laatukäsikirjassa tulee kouluttajien ja tutkinnon vastaanottajien osalta olla kuvattuna
vähintään seuraavat asiat:
1) Kouluttajien ja tutkinnon vastaanottajien valinta, nimeäminen, kouluttaminen,
osaamisen todentaminen ja ylläpito.
2) Ajantasainen luettelo nimetyistä kouluttajista ja tutkinnon vastaanottajista kursseittain/tutkinnoittain (voivat olla erillisessä liitteessä).
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3) Järjestelyt ja kuvaus kouluttajien ja tutkinnon vastaanottajien toiminnan yhdenmukaistamiseksi.
4) Mahdolliset kouluttajan ja tutkinnon vastaanottajien ohjeet (voivat olla erillisessä
liitteessä).

5 Voimaantulo
Määräys tulee voimaan 01.07.2021.
Ennen tämän määräyksen voimaantuloa hyväksytyt laatujärjestelmän arvioinnit säilyvät sellaisenaan voimassa viisi vuotta arviointiajankohdasta.
Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 2021

Kati Heikkinen
Pääjohtajan sijainen

Pietari Pentinsaari
Ylijohtajan sijainen
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