
Veneilijän 
koulutusväylä

2019LK-004 1



SPV:n koulutusväylän reittiosuudet
Veneilijä-/Purjehtija  Venepäällikkö  KV-kirja (ICC)

• Kaikille veneilystä kiinnostuneille, veneenpäällikölle kuin myös miehistön 
jäsenillekin VENEILIJÄ-kurssireitti

• Reitillä suosittelemme ensiapu-, VHF- ja sääkursseja täydentämään osaamista.
• Jos olet miehistösi kanssa kiinnostunut purjehduksesta, niin PURJEHTIJA-kurssi on 

reitti purjehduksen aloittamiseen
• Ennen tälle reitille lähtöä suosittelemme Veneilijä-kurssia, mutta on mahdollista aloittaa myös 

käytännön kurssilla ja jatkaa myöhemmin Veneilijä-kurssilla.
• Veneilijä- ja Purjehtijakurssit antavat hyvät valmiudet turvalliseen kokemuksen 

karttumiseen suotuisissa olosuhteissa sisä- ja rannikkovesillä.
• Veneilykokemusta ja navigointiosaamista omaaville on tarjolla VENEPÄÄLLIKKÖ-

kurssireitti
• Kurssi on suunnattu erityisesti veneenpäälliköille, mutta soveltuu myös kokeneelle miehistölle
• Reitillä suosittelemme ensiapu-, VHF- ja sääkurssien lisäksi CEVNI-kurssin suorittamista.

• Venepäällikkö-tutkinto mahdollistaa KV-kirjan (ICC) hakemiseen Traficom:lta.
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SPV:n koulutusjärjestelmä

2019LK-004 3

Purjehtija

VenepäällikköKokemuksen 
kartuttaminen

CEVNI

Aloitteleva tai vähän 
kokemusta omaava 
veneilijä tai miehistön 
jäsen

Viranomaisen määrittelemä 
osaaminen, KV-kirja (ICC)

Koulutusväylän kaikkiin eri 
reittipisteisiin on mahdollista liittyä 
aikaisemman oman osaamisen ja 
näyttöjen perusteella.

Veneilijä

KV-kirja hakem
us



Oman 
kokemuksen 

kartuttaminen

Navigointi 1
Itämeri ja järvet

Käytännön veneily 
A+B

Tutkinto

Turvallinen vene, 
venetekniikka, päällikön 
vastuu, veneen ylläpito

Koe A

K
oe B

Kurssin teoriaosuus ja -kokeet

Tutkinto teorioiden soveltamisesta vesillä 

Veneilijä-kurssi

Muut rinnastettavat koulutukset:
SNOP: Navigointi 1
SNL: Saaristolaivuri

SPV:n väylän jatkoreittien vaihtoehdot:
Purjehtija, Venepäällikkö, CEVNI
Suositellaan: Ensiapu, VHF, Sääkurssi

Muut vaihtoehdot:
SNOP: Navigointi 2
SNL: Rannikkolaivuri
Pory: Purjehtija

Aloittelevalle tai vähän 
kokemusta omaavalle ja 
koko miehistölle
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Navigoinnin opetuksessa käytetään Suomen Navigoinninopettajat ry:n (SNOP) oppimisaineistoa.



Purjehtija-kurssi
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Teoria
Purjehdustaito-kirja

Käytäntö

Tutkinto

PORY:n järjestelmän  
mukaiset purjehdus-
koulutukset, esim. 
Saaristopäällikkö

Riittävä käytännön veneilykokemus ja 
SNOP: Navigointi 1 tai
SNL: saaristolaivuri tai
Muu vastaava navigoinnin osaaminen

Venepäällikkö-kurssi

Oman 
kokemuksen 

kartuttaminen

Veneilijä-
kurssi

Purjehduksesta kiinnostunut,
vähäinen veneilykokemus



Venepäällikkö-kurssi
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Navigointi 2
Vuorovedet ja 

välimeri

Turvallinen vene, 
venetekniikka, 

päällikön vastuu ja 
johtaminen, veneen 

ylläpito

KV-kirjan 
edellyttämä 
veneilytaidot

Koe

Koe

Tutkinto

Muut rinnastettavat koulutukset:
SNOP: Navigointi 2
SNL: Rannikkolaivuri

Kokemusta ja 
navigoinnin 
perusteet 

hallinnassa. Kansainvälinen 
huviveneen-
kuljettajan-

kirja -hakemus

Suositellaan lisäksi: VHF/DSC, ensiapu, 
sääkurssi, tutkakurssi ja CEVNI-kurssi.

PORY:n
purjehtijakurssit
täydennettynä 
navigointi 1 tai 
vastaavaalla
osaamisella

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Navigoinnin opetuksessa käytetään Suomen Navigoinninopettajat ry:n (SNOP) oppimisaineistoa.
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