
 

 

Purjehduskilpailujen toimitsijajärjestelmä 

1. Yleistä 

1.1. Perusperiaatteet 

Kilpailutoimitsijat jaetaan neljään pääluokkaan: kilpailujärjestäjät, erotuomarit, tuomarit ja 

mittamiehet. Kilpailujärjestäjien ja tuomareiden luokissa on kolme tasoa nousevassa 

pätevyysjärjestyksessä: alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen; erotuomareiden ja mittamiesten 

luokissa tasoja on vain kaksi: kansallinen ja kansainvälinen.  

Pätevyydet myöntää Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) Kilpailusääntölautakunta (KSLT) ja ne ovat 

aina voimassa neljä kalenterivuotta.  

Pätevyyksiä haetaan kulloinkin voimassa olevan aikataulun ja vaatimusten mukaisesti. Myöhästyneille 

hakemuksille ei ole erityiskäsittelyä KSLT:n kokousten välillä. 

Pätevyyden voi saada vain sitä ja nimenomaan sitä hakien. Pelkkä vaatimuksien täyttäminen ja jonkin 

muun pätevyyden hakeminen, eivät oikeuta toisen pätevyyden saamiseen.  

Mikäli henkilö ei ole uusinut asianmukaisesti pätevyyttään tai ei pätevyyttä uusiessaan täytä 

hakemansa toimitsijapätevyyden vaatimuksia, myönnetään hänelle seuraava alemman tason pätevyys.  

Tämä tapahtuu automaattisesti ilman eri menettelyä. 

KSLT voi aiheelliseksi katsoessaan poiketa tässä asiakirjassa olevista säännöistä. 

1.2. SPV:n kilpailutoimitsijat ja liittyvät pätevyysvaatimukset 

SPV:n myöntämät kilpailutoimitsijapätevyydet ovat seuraavat: 

� Kilpailunjärjestäjä  (alueellinen) 

� Kansallinen Kilpailupäällikkö (kansallinen) 

 

� Aluetuomari  (alueellinen) 

� Kansallinen Tuomari (kansallinen) 

 

� Erotuomari  (kansallinen) 

 

� Mittamies  (kansallinen) 

 

Kansainväliset pätevyydet (kilpailupäällikkö, tuomari, erotuomari ja mittamies) myöntää kansainvälinen 

järjestö ISAF, kulloinkin voimassa olevien määräystensä mukaisesti, eikä niitä sen vuoksi käsitellä tässä 

yhteydessä. 

1.1.1. Yleiset vaatimukset 

Kilpailutoimihenkilöiden odotetaan 

• olevan puolueettomia ja tasapuolisia; 



 

 

• hankkivan ja ylläpitävän hyvän osaamisen ja ymmärryksen toimitsijapätevyyteensä liittyvistä 

säännöistä, niiden sovelluksista ja ennakkotapauksista; 

• varmistuvan, että jokainen päätös tehdään puolueettomasti ilman mitään ennakkoluuloja tai 

asenteita  ja että päätös perustuu vain sääntöihin sekä reilun pelin periaatteisiin; 

• säilyttävän luottamuksellisesti protesti- tai muissa ei-julkisissa käsittelyissä esille tulleet asiat 

niin kilpailujen aikana kuin niiden jälkeenkin; 

• olevan kohtelias, huomaavainen, avomielinen ja kärsivällinen kilpailijoita, kollegoita, 

toimitsijoita, valmentajia, lasten vanhempia ja muita kilpailuun liittyviä henkilöitä kohtaan;  

• ilmoittavan mahdollisesta tiedossaan olevasta jääviydestään ennen kuin lupautuu tuomari 

toimitsijatehtävään; 

• tulevan ajoissa kilpailupaikalle ja olevan siellä riittävän pitkään myös mahdollista 

protestikäsittelyä huomioiden; 

• veloittavan ainoastaan todelliset ja sovitut kilpailun johdosta syntyneet  kulut; 

• varautuvan asianmukaisin varustein ja ollen täsmällinen; 

• esiintyvän päihtymättömänä koko kilpailutapahtuman aikana. 

1.1.2. Kilpailunjärjestäjät 

1.1.2.1 Kilpailunjärjestäjä 

Kilpailunjärjestäjä on henkilö, joka voi toimia avoimien purjehduskilpailujen vastuullisena järjestäjänä.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että henkilö 

• tuntee kilpailun lähettämiseen liittyvät toimenpiteet ja merkinannot (PKS osa 3); 

• ymmärtää erilaisten rataprofiilien käytön; 

• osaa tärkeimmät solmut; 

• osaa toimia pelastustehtävissä; 

• tuntee radan muuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja merkinannot; 

• tuntee tuloslaskennan periaatteet; 

• omaa käytännön kokemusta purjehduskilpailujen järjestelytehtävissä. 

MUODOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET  

Ensimmäinen hakemus: 

Hakija on  

• SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema; 



 

 

• hyväksytysti suorittanut SPV:n kilpailunjärjestäjäkurssin neljän viime vuoden aikana;  

• neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n  tai vastaavan ISAFin alaisen ulkomaalaisen lajiliiton 

kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään 

o neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kilpailunjärjestäjäkurssin jälkeen, tai 

o kuudessa kilpailussa; 

o Nämä tehtävät suoritetaan suorittanut em. kilpailulautakuntatehtävänsä vesillä ja ainakin 

yksi niistä lähtöaluksella. 

Jatkohakemus – pätevyyden uusinta: 

Hakija on neljän viime vuoden aikana : 

•    toiminut SPV:n tai vastaavan ISAFin alaisen ulkomaalaisen lajiliiton kilpailukalenteriin 

merkityissä kilpailuissa kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään neljässä kilpailussa; 

•    osallistunut SPV:n sääntöseminaariin.  

1.1.2.2 Kansallinen Kilpailupäällikkö 

Kilpailupäällikkö on henkilö, joka voi toimia SM- ja kansainvälisten mestaruuskilpailujen 

kilpailupäällikkönä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää Kilpailunjärjestäjän taitojen 

lisäksi, että henkilö 

• osaa laatia pelastussuunnitelman; 

• tuntee eri tuloslaskentajärjestelmät ja osaa valita tapahtumaan sopivan; 

• omaa hyvää käytännön organisointikykyä; 

• ymmärtää kuinka kilpailevat veneet liikkuvat ja/tai todennäköisesti liikkuvat eri tilanteissa;  

• on hankkinut runsaasti käytännön kokemusta kilpailulautakunnan työstä; 

• ymmärtää molempia kotimaisia kieliä, mielellään myös englantia; 

• omaa riittävän fyysisen kunnon vesillä tapahtuvien tehtävien suorittamiseksi. 

MUODOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET  

Ensimmäinen hakemus: 

Hakija on  

• SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema; 

• SPV:n kilpailunjärjestäjä; 

• hankkinut riittävästi kilpapurjehduskokemusta; 

• hyväksytysti suorittanut SPV:n kansallisen kilpailupäällikön kurssin neljän viime vuoden aikana; 



 

 

• SPV:n kilpailutoimihenkilönä neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n tai vastaavan ISAFin 

alaisen ulkomaalaisen lajiliiton kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa vesillä 

kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään  

o neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen kilpailupäällikön kurssin jälkeen, tai 

o kuudessa kilpailussa; 

o ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut kilpailu- / ratapäällikkönä. Kilpailuista 

vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia 

tai kansainvälisiä regattoja. 

Jatkohakemus - pätevyyden uusinta: 

Hakija on neljän viime vuoden aikana: 

•  toiminut SPV:n tai vastaavan ISAFin alaisen ulkomaalaisen kilpailukalenteriin merkityissä 

kilpailuissa vesillä kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään neljässä kilpailussa; 

• ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut kilpailupäällikkönä. Kilpailuista vähintään 

kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai 

kansainvälisiä regattoja; 

• osallistunut SPV:n sääntöseminaariin.  

1.1.3. Erotuomarit  

Erotuomari on henkilö, joka on pätevä tuomitsemaan kansallisissa ja pienemmissä kansainvälisissä pari- 

tai joukkuekilpailuissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää seuraavia ominaisuuksia: 

• kommunikaatiokykyä englannin kielellä, käyttäen asianmukaista erotuomarisanastoa; 

• hyvää havainnointikykyä; 

• hyvää sääntöjen tuntemusta, veneiden oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistamista nopeasti 

muuttuvissa tilanteissa; 

• kykyä ennakoida veneiden yleisimpiä liikkeitä; 

• hyvää moottoriveneen (RIB) ajotaitoa ja oikeaa sijoittumista radalla; 

• riittävää fyysistä kuntoa tehtävien hoitamiseen vesillä;  

• kykyä pysytellä rauhallisena myös kiireen ja paineen alla. 

Lisäksi henkilöllä tulee olla 

• protestilautakuntatyöskentelyn tuntemusta. 

MUODOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET  

Ensimmäinen hakemus: 



 

 

Hakija on  

• SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema; 

• hankkinut riittävästi kilpapurjehduskokemusta; 

• hyväksytysti suorittanut SPV:n kansallisen erotuomarin kurssin ja käytännön kokeen neljän 

viime vuoden aikana; 

• neljän viime vuoden aikana toiminut erotuomarina vähintään neljässä SPVn kilpailukalenteriin 

merkityssä parikilpailussa tai joukkuekilpailussa tai ulkomaisen ISAFin alaisen lajiliiton 

vähintään Grade 3 -tason kilpailussa; 

• osoittanut hallitsevansa erotuomarin tehtävissä tarvittavaa englannin kieltä. 

Jatkohakemus - pätevyyden uusinta: 

Hakija on neljän viime vuoden aikana 

• toiminut erotuomarina vähintään neljässä SPV:n pari- tai joukkuekilpailussa tai 

ulkomaisen ISAFin alaisen lajiliiton vähintään Grade 3 –tason kilpailussa;  

• hyväksytysti suorittanut SPV:n kirjallisen erotuomarikokeen. 

1.1.4 Tuomarit 

1.1.4.1 Aluetuomari 

Aluetuomari on henkilö, joka voi toimia avoimien purjehduskilpailujen tuomariston jäsenenä ja 

paikallisella tasolla protestilautakunnan puheenjohtajana.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen 

edellyttää, että henkilö 

• ymmärtää kuinka kilpailevat veneet liikkuvat ja/tai todennäköisesti liikkuvat eri tilanteissa (= 

tuomarilla on oltava kokemusta kilpailijana); 

• tuntee kotimaiset sääntö- ja tuomaritoimintadokumentit; 

• tuntee PKS:n pääsäännöt ja määritelmät sekä PL:n työskentelytavat, protestienkäsittelyprosessin 

sekä päätöksentekomenettelyn; 

• ymmärtää kumpaakin kotimaista kieltä; 

• osaa todeta tosiasiat, kirjoittaa johtopäätökset sekä tehdä soveltuvat päätökset; 

• tuntee hyvityksen hakemismenettelyn sääntöineen ja myöntämisperiaatteet; 

• tuntee tutkinnan uusimisen perusteet; 

• omaa riittävän fyysisen kunnon, mikäli tuomaritoimintaa harjoitetaan vesillä. 

 

MUODOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET  



 

 

Ensimmäinen hakemus: 

Hakija on 

• SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema; 

• hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen aluetuomarikurssin neljän viime vuoden aikana;  

• neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n tai vastaavan ulkomaisen ISAFin alaisen lajiliiton 

purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä 

vähintään  

o neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa purjehduksen aluetuomarikurssin jälkeen, tai 

o kuudessa kilpailussa; 

• Hakija ymmärtää kumpaakin kotimaista kieltä. 

Jatkohakemus - pätevyyden uusinta: 

Hakija on neljän viime vuoden aikana 

•  toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan 

jäsenenä vähintään neljässä kilpailussa; 

• osallistunut SPV:n sääntöseminaariin tai tuomarikurssille.  

1.1.4.2Kansallinen tuomari 

Kansallinen tuomari on henkilö, joka voi toimia SM-kilpailujen tuomariston puheenjohtajana ja 

jäsenenä kansainvälisen kilpailun tuomaristossa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, 

aluetuomariosaamisen lisäksi, että henkilö 

• ymmärtää kuinka kilpailevat veneet liikkuvat ja/tai todennäköisesti liikkuvat eri tilanteissa (= 

tuomarilla on oltava riittävästi kokemusta kilpailijana); 

• hallitsee protestilautakunnan toiminnan ja toimintaedellytysten suunnittelun ja toteutuksen 

yhdessä kilpailupäällikön kanssa; 

• löytää kotimaiset ja olennaiset ulkomaiset sääntö- ja tuomaritoimintadokumentit kotimaisilta ja 

ISAFin sivuilta; 

• tuntee hyvin PKS:n säännöt ja määritelmät, ISAFin sääntötulkintoja (“Interpretations of the 

International Sailing Federation”), muita sääntötulkintoja sekä hallitsee PL:n 

työskentelytavat, protestienkäsittelyprosessin sekä päätöksentekomenettelyn; 

• pystyy johtamaan tutkinnat kummallakin kotimaisella kielellä; 

• pystyy aktiivisesti osallistumaan englannin kielellä toimitettavaan protestikäsittelyyn; 

• osaa todeta tosiasiat, kirjoittaa johtopäätökset sekä tehdä soveltuvat päätökset; 



 

 

• tuntee tutkinnan uusimismenettelyn; 

• tuntee SPV:n muutoksenhakumenettelyn; 

• tuntee SPV:n kurinpitomenettelyn; 

• hallitsee myös luokkasääntöihin liittyvät protestit; 

• pystyy johtamaan PKS 69-käsittelyn; 

• ymmärtää välitysmenettelyn periaatteet; 

• tuntee PKS 42:n tulkinnat; 

• omaa riittävän fyysisen kunnon, mikäli tuomaritoimintaa harjoitetaan vesillä. 

MUODOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET  

Ensimmäinen hakemus: 

Hakija on  

• SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema;. 

• SPV:n aluetuomari; 

• hyväksytysti suorittanut SPV:n kansallisen tuomarin kurssin neljän viime vuoden aikana;  

•  neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n tai vastaavan kansainvälisen ISAFin alaisen lajiliiton 

kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä vähintään 

o  neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen tuomarin kurssin jälkeen, tai 

o  kuudessa kilpailussa; 

• ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. 

Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai 

valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja; 

• kykenevä johtamaan protestitutkinnan kummallakin kotimaisella kielellä. 

Jatkohakemus - pätevyyden uusinta: 

Hakija on neljän viime vuoden aikana: 

•  toiminut SPV:n tai vastaavan kansainvälisen ISAFin alaisen lajiliiton kilpailukalenteriin 

merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä vähintään neljässä kilpailussa; 

• ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. 

Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai 

valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja; 

• osallistunut SPV:n sääntöseminaariin tai tuomarikurssille.  


