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Merenkulkualan perustutkinnon esiselvitys OPH-280-2022 (19.12.2022, päivitetty 2.1.2023)

LOPPURAPORTTI

Säädöksien suhde ammatillisen perustutkinnon perusteisiin

Otsikon aihetta käsitellään lähinnä merenkulkualan perustutkinnon kannalta. Tarkastelun pääasiallisena 
lähtökohtana ovat aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä koskevat säädökset ja säännökset. 
Opetuslainsäädäntöä käsitellään niiltä osin, kun ne liittyvät lähinnä edellä mainittuun liikennealan 
lainsäädäntöön, joka on otettava huomioon merenkulkualan perustutkinnon ja koulutuksen järjestämisessä. 
Tässä luvussa tuodaan lyhyesti esiin myös ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kalatalouden 
perustutkinto, kalatalouden ammattitutkinto, merenkulkualan ammattitutkinto, laivasähkömestarin 
erikoisammattitutkinto sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, jotta saadaan 
kattavampi kuva ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kannalta.

Liikenteen palveluista annetun lain (liikennepalvelulaki 320/2017) laivaväen pätevyyksiä koskevan 11 luvun 97 
§ 21 kohdan mukaan, koulutuksella tarkoitetaan

tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä mainitun pätevyyskirjan, lisäpätevyystodistuksen tai 
kelpoisuustodistuksen antamisen tai uusimisen edellytyksenä olevia tutkintoja tai niiden osia, joista 
säädetään ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai sen nojalla, ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tai sen nojalla taikka määrätään edellä mainittujen lakien nojalla annetuissa määräyksissä sekä 
Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla hyväksymää muuta koulutusta (23.11.2018/984).

STCW-pätevyydet

Suomessa myönnettävien STCW-yleissopimuksen1 mukaisten pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksistä on 
säädetty Valtioneuvoston asetuksessa aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (miehitysasetus 
508/2018), tarkemmin 4 luvussa Pätevyyskirjat ja sen 24 - 28 § ja 35 - 50 §:ssä. Niiden myöntämisen 
edellytyksenä olevien koulutusten on täytettävä niitä koskevat STCW-säännöstön vaatimukset, joihin viitataan 
ao. pykälissä. Esimerkiksi, 24 §:n Vahtiperämiehenkirja 1 momentin 2 kohdan mukaan, edellytyksenä on STCW-
säännöstön A-II/1 säännön mukainen vahtiperämiehen koulutus.

Traficom ei edellytä kokonaisen tutkinnon suorittamista, jos siihen johtavassa koulutuksessa on yksilöity osa 
tai osat, jotka yhdessä täyttävät esimerkiksi STCW-säännöstön A-II/1 vaatimukset vahtiperämiehen 
koulutukselle. Tähän perustuu se, että Traficom katsoo osittain suoritetun merenkulun 
ammattikorkeakoulututkinnon täyttävän vahtiperämiehen koulutusta koskevat STCW-vaatimukset ja myöntää 
vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttäen, että 24 §:n muutkin vaatimukset täyttyvät, kuten STCW:n 
edellyttämä ohjattu harjoittelu ja 21 §:n pätevyyskirjan hakemista koskevat vaatimukset, kuten merimiesten 
terveydentilasta annettujen säännösten ja määräysten mukainen terveys.

Suomessa STCW-vaatimusten alaiset koulutukset, jotka ovat pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksenä, on 
sisällytetty OKM:n hallinnonalan lainsäädännön mukaiseen koulutusjärjestelmään, tarkkaan ottaen 
ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopetukseen. STCW-säännöstössä ei kuitenkaan aseteta vaatimuksia 
kansallisille koulutusjärjestelmille. Tätä kuvastaa mm. se, että Traficom voisi liikennepalvelulain 114 § 1 
momentin nojalla hyväksyä muun kuin Suomessa toimivan STCW-koulutuksen järjestäjän. Tällöin Traficom 
arvioisi koulutuksen järjestäjän ja sen koulutukset pelkästään STCW-säännöstön vaatimusten pohjalta. 

1 Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009 2 § 1 momentin 2 kohdan mukaan, STCW-
yleissopimuksella tarkoitetaan kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa 
vuoden 1978 yleissopimusta (SopS 22/1984) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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Toiseksi, Traficom hyväksyy STCW-koulutusta, jota järjestävät Suomessa muutkin kuin ammattikorkeakoulut ja 
ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on OKM:n myöntämä merenkulun koulutuksen järjestämiseen 
oikeuttava toimilupa tai tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Tällainen toimija on esimerkiksi 
Merisotakoulu.

Nykytila siis on, että STCW-säännöstön mukaisiin pätevyyskirjoihin johtavaa koulutusta annetaan 
pääsääntöisesti ammatilliseen tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen yhteydessä. STCW-
vaatimusten valossa näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, koska riittää että koulutuksen järjestäjät ja koulutukset 
ovat toimivaltaisen viranomaisen eli Traficomin hyväksymiä STCW-säännöstön ja liikennepalvelulain 12 luvun 
(merenkulun koulutuksen järjestäjän ja koulutuksen hyväksyminen) sekä miehitysasetuksen 20 §:n (STCW-
yleissopimuksen mukaisen koulutuksen järjestäjän vaatimukset) edellyttämällä tavalla.

Koska pätevyyskirjoja voi saada nykyään edellä kuvatusti ja opiskelijan niin valitessa ilman koko tutkinnon 
suorittamista, on järkevä säilyttää nykytila ja sen mukana mahdollisuus suorittaa merenkulkualan 
perustutkinto kokonaisuudessaan ja saada siten yleinen jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja 
ammattikorkeakouluihin.

Ammatilliset perustutkinnot

Merenkulkualan perustutkinto

Tutkinnon perusteista (OPH-5502-2021) seuraavat ammatilliset tutkinnon osat perustuvat STCW-vaatimuksiin, 
joihin on viitattu ammattitaitovaatimusten yhteydessä.

Pakolliset tutkinnon osat: navigaatio, laivakonetekniikka sekä turvallisuus- ja turvakoulutus (25 
osaamispistettä, lyhennettynä osp)

Kansi- ja konekorjauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: laivakonetekniikka (2), merikuljetustekniikka, 
huolto ja kunnossapito, kansityöt; huolto ja kunnossapito, konetyöt; sähkö- ja automaatiotekniikka (100 osp)

Sähkökäytön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: sähkötekniikan ja kunnossapidon perustyöt, 
sähkökoneiden ja -laitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt, laiva-automaation huolto- ja kunnossapitotyöt (100 
osp)

Kansipäällystön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: operatiivisen tason navigaatio, operatiivisen tason 
merikuljetustekniikka, merimiestaito ja johtaminen, radioviestintä (100 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat 1: kansivahtimiehen tehtävät, konevahtimiehen tehtävät (á 10 osp, valitaan toinen 
tai kummatkin)

Tutkinnon 145 osaamispisteen laajuisista ammatillisista tutkinnon osista vähintään 135 osaamispistettä tulee 
suorittaa STCW-vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon osista kertyy 135 osaamispistettä, jos edellä mainitusta 
valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä 1 valitaan toinen ja 145 osaamispistettä, jos ryhmästä valitaan 
molemmat tutkinnon osat. 

Traficom hyväksyy edellä lueteltujen ammatillisten tutkinnon osien mukaisen koulutuksen koulutuksen 
järjestäjän hakemuksen perusteella. Toimivalta perustuu liikennepalvelulain 116 § (merenkulun koulutuksen 
hyväksyminen) 1 momenttiin.

Miehitysasetuksen mukaiset kansalliset kotimaanliikenteen pätevyydet (22 § kuljettaja, 35 § koneenhoitaja ja 
kotimaanliikenteen laivuri 23 §)

Traficom myöntää kuljettajankirjan, koneenhoitajankirjat ja kotimaanliikenteen laivurinkirjan hakemuksen 
perusteella, jolloin pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksenä olevan koulutuksen tulee täyttää vastaavat 
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kansalliset vaatimukset, jotka sisältyvät merenkulkualan perustutkinnon perusteissa oleviin valinnaisiin 
tutkinnon osiin.

Traficom hyväksyy erityisestä syystä edellä mainittujen tutkinnon osien mukaisen koulutuksen (toimivalta 
kuten edellä). 116 § 2 momentin 3 kohdan mukaan koulutuksen hyväksymisen eräänä edellytyksenä on, että 
hyväksyttävä koulutus täyttää Opetushallituksen määräämiin tutkinnon perusteisiin sisältyvät kansalliset 
vaatimukset koulutuksen riittävän tason varmistamiseksi.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tutkinnon perusteiden kuvaukseen ammatinharjoittamisesta johtuvista erityissäännöksistä sisältyy seuraava 
osuus merenkulkualan ammattipätevyydestä (tutkinnon perusteet OPH-5063-2021).

Aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettujen voimassa olevien säädösten mukainen 
talousapulaisen ammattitaito voidaan saavuttaa ravintola- ja catering-alan perustutkinnon pakollisen 
tutkinnon osan (ravitsemispalveluissa toimiminen) lisäksi suorittamalla valinnaisista tutkinnon osista 
Laivatalouspalvelut- tutkinnon osa sekä merenkulkualan perustutkinnosta Turvallisuus- ja turvakoulutus- 
tutkinnon osa. Laivakokin ammattitaito voidaan saavuttaa suorittamalla edellisten tutkinnon osien lisäksi 
ruokapalvelun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (Lounasruokien valmistus ja Annosruokien 
valmistus).

Kursivoitu tutkinnon osa perustuu STCW-vaatimuksiin, joten koulutuksen tulee olla Traficomin hyväksymä sen 
järjestäjästä riippumatta. Muut edellä mainitut tutkinnon osat Traficom voi hyväksyä erityisestä syystä, kuten 
edellä kotimaanliikenteen pätevyyskirjojen myöntämisen edellyttämien koulutusten tapauksessa.

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen (MLC, Maritime Labour Convention) vaatimusten toteutus 
laivakokin koulutuksessa edellyttää hyväksynnän hakemista ja sitä varten tarvittavien tietojen toimittamista. 
Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten seuraavat MLC:n pakolliset vaatimukset on otettu huomioon 
laivakokin koulutuksessa (Normi A3.2, kohta 4) - koulutukseen on kuuluttava käytännön ruoanlaitto, 
elintarvike- ja henkilökohtainen hygienia, ruoan varastointi ja varaston valvonta, ympäristönsuojelu sekä 
ruoanvalmistukseen ja tarjoiluun liittyvä hygienia. (Traficom ohje 512038/03.04.01.01/2018 Merenkulun 
koulutuksen järjestäjän ja merenkulun koulutuksen hyväksyminen.)

MLC on saatettu voimaan lailla (51/2013) merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaasaattamisesta. Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä 
ruokahuollosta aluksella (395/2012) ja sen nojalla säädetty asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella 
(820/2012) sisältävät säännöksiä, jotka osaltaan liittyvät edellä mainittuihin laivakokin koulutusta koskeviin 
vaatimuksiin.

Kalatalouden perustutkinto

Tutkinnon perusteiden mukaan kalastukseen erikoistuneella kalastajalla on kalastusaluksen kuljettajankirja 
B:hen vaadittava osaaminen (OPH-5289-2021). Se sisältyy kalastajan tutkintonimikkeen saamisen 
edellytyksenä olevaan tutkinnon osaan Ammattikalastajana toimiminen (30 osp). Ammattitaitovaatimusten 
mukaan, opiskelija osaa toimia kalastusaluksen päällikkönä ja omaa tiedollisen perustan vähintään 
kalastusaluksen kuljettajakirja B:hen.

Kalastusaluksen kuljettajankirja B:n myöntämisen edellytyksistä on säädetty miehitysasetuksen 29 §:ssä. 1 
momentin 2 a - c kohdissa on säädetty asioista, jotka pätevyyskirjan hakijan on tunnettava. 2 momentin 
mukaan, 1 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset voidaan täyttää 22 §:ssä tarkoitetulla kuljettajan 
koulutuksella.
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Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kalatalouden ammattitutkinto

Ammattikalastuksen osaamisalan valinnaisen tutkinnon osan Kalastusaluksen päällikkönä toimiminen (30 osp) 
ammattitaitovaatimuksissa edellytetään, että opiskelija omaa kalastusaluksen kuljettajakirja B:hen vaadittavan 
teoreettisen pätevyyden ja on käynyt kalastusaluksella työskentelevälle tarkoitetun turvallisuuskoulutuksen. 
Ammattitaitovaatimusten yhteydessä on kuvattu myös pätevyyskirjan myöntämisen edellytykset.

Kalastusaluksella työskentelevän turvallisuuskoulutuksesta on määrätty liikennepalvelulain nojalla Traficomin 
määräyksen Laivaväen pätevyydet (TRAFICOM/204498/03.04.01.00/2020) luvussa 6.

Merenkulkualan ammattitutkinto

Tutkinnon perusteiden mukaan, merenkulkualan ammattitutkinnon suorittanut osaa ja voi toimia itsenäisesti 
perämiehenä ja aluksen päällikkönä lähiliikenteessä aluksissa, joiden bruttovetoisuutta osoittava luku on 500 
tai alle. Valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti, tutkinnon suorittanut osaa toimia lisäksi 
kansivahtimiehenä, konevahtimiehenä tai kalastusaluksen päällikkönä.

Pakolliset tutkinnon osat perustuvat STCW-säännöstön A-II/3 säännön vaatimuksiin. Valinnaiset tutkinnon osat 
perustuvat yhtä lukuun ottamatta STCW-vaatimuksiin. Kalastusaluksen päällikkönä työskentely -tutkinnon osa 
täyttää aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun voimassa olevan asetuksen vaatimukset 
kalastusaluksen laivurinkirja A:n ja B:n myöntämisen edellyttämästä koulutuksesta. Tutkinnon osa täyttää 
myös kalastusalusten laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen (STCW-F) 
STCW - F 3 -säännön lisäosan vaatimukset (minimum knowledge for certification of skippers of vessels of 24 
meters in length and over operating in limited waters).  

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteet perustuvat osin STCW-säännöstön A-III/6 säännön vaatimuksiin laivasähkömestarin 
koulutuksesta (Mandatory minimun requirements for certification of electro-technical officer) ja osin 
kansallisiin vaatimuksiin.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteiden merenkulkualan ammattipätevyys -osion mukaan, majoitus- ja ravitsemisalan 
esimiestyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osien Päivittäisten toimintojen ohjaaminen ja Esimiehenä 
toimiminen suorittaminen vastaa aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun voimassa olevan 
asetuksen edellyttämää talousesimiehen koulutusta kokkistuertin tai talousesimiehen pätevyyskirjan 
myöntämiseksi.

Tutkinnon osat perustuvat kansallisiin vaatimuksiin.

Havaintoja tutkintojen perusteista

Merenkulkualan perustutkinto, merenkulkualan ammattitutkinto ja laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 
ovat tutkintoja, joissa suurin osa ammatillisista tutkinnon osista perustuu STCW-vaatimuksiin. Näiden 
tutkinnon osien koulutuksen järjestämiseksi tulee hakea Traficomin hyväksyntää liikennepalvelulain 116 § 1 
momentin perusteella. Pätevyyskirjoista, joiden myöntämisen edellytyksenä vaaditaan em. tutkintoihin 
sisältyviä koulutuksia, on säädetty miehitysasetuksessa.

Kaikissa edellä mainituissa tutkinnoissa on myös kokonaan tai osittain kansallisiin vaatimuksiin perustuvia 
tutkinnon osia, jotka Traficom voi hyväksyä erityisestä syystä. 116 § 1 momentin 3 kohdan mukaan, erityisestä 
syystä 1 momentin nojalla hyväksyttävä koulutus täyttää IMO:n tai Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ohjeisiin 
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ja suosituksiin tai muihin kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvat vaatimukset taikka tämän lain nojalla 
säädetyt tai Opetushallituksen määräämiin tutkinnon perusteisiin sisältyvät kansalliset vaatimukset 
koulutuksen riittävän tason varmistamiseksi. Hallituksen esityksen (HE 145/2017 vp, 227) mukaan, 
liikennepalvelulain nojalla säädetty kansallinen vaatimus olisi sellainen koulutus, jonka sisältöä ei säännellä 
Opetushallituksen määräämissä tutkinnon perusteissa. Esimerkkinä tällaisesta koulutuksesta on 
katsastusaluksen kuljettajankirja B:n saamiseksi edellytettävä koulutus, jota koskevista vaatimuksista 
säädetään miehitysasetuksessa. Lisäksi jos pätevyyskirja perustuu kansalliseen vaatimukseen, hyväksymisen 
edellytyksiä arvioitaessa voitaisiin katsoa, täyttääkö koulutus Opetushallituksen määräämissä tutkinnon 
perusteissa olevat vaatimukset. Tämä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa verrataan, 
sisältääkö ylempään pätevyyskirjaan vaadittava koulutus myös alempaan pätevyyskirjaan vaadittavan 
koulutuksen. Esimerkiksi verrattaisiin merikapteenin ja kotimaanliikenteen laivurin koulutusta toisiinsa. Tämä 
tehtäisiin oppilaitoksen hakemuksen perusteella. Tällöin Liikenteen turvallisuusvirasto (nyk. Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom) voisi myöntää kotimaanliikenteen laivurin pätevyyskirjan merikapteenin koulutuksen 
perusteella.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kalatalouden perus- ja ammattitutkinto sekä majoitus- ja 
ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto ovat tutkintoja, joiden suorittaja voi täyttää tiettyjen 
pätevyyskirjojen koulutusvaatimukset suorittamalla edellä mainitut, tutkintojen perusteissa mainitut 
ammatilliset tutkinnon osat. Ne perustuvat pääasiassa kansallisiin vaatimuksiin, mutta osin myös STCW-
vaatimuksiin ja merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen vaatimuksiin (ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto).

Merenkulun koulutuksen STCW-vaatimusten noudattamista edellytetään miehitysasetuksessa. Opetushallitus 
(OPH) laatii tutkinnon perusteet siten, että ne kattaisivat kansallisten vaatimusten lisäksi STCW-vaatimukset. 
Koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan tutkinnon perusteita tutkintoja ja koulutusta 
järjestäessään. Koulutukseen sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta, jossa on noudatettava niin 
ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä kuin aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä annettua 
asetusta.

STCW-vaatimusten toteutuminen ja sääntely

STCW koulutusvaatimukset 
(STCW-säännöt)

Tutkinnon perusteet
(L ja A ammatillisesta koulutuksesta)

Koulutuksen järjestäjän toteutussuunnitelma sekä 
muu opetusta ja oppimista ohjaava dokumentaatio 

(esim. HOKS, L 531/2017 44 - 45 §)

Pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksenä olevat 
koulutusvaatimukset (miehitysasetus)

Ohjattu harjoittelu ja työharjoittelu
(miehitysasetus)

Työpaikalla järjestettävä koulutus
(L ja A ammatillisesta koulutuksesta)
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Voidakseen hyväksyä koulutuksen järjestäjän STCW-koulutukset hakemuksen perusteella, Traficom mm. 
vertaa koulutuksen järjestäjän toteutussuunnitelmaa ja muuta dokumentaatiota suoraan STCW-vaatimuksiin, 
jotka on esitetty yleensä niin sanotuissa KUP-tauluissa (Knowledge, Understanding and Proficiency). Koska eri 
koulutuksen järjestäjien dokumentaatio muodostuu yksilölliseksi esim. kurssien rakenteen, sisällön ja 
toteutustapojen vaihdellessa, jokaisen koulutuksen järjestäjän koulutus (esim. vahtikonemestari) on STCW-
vaatimuksiin perustuvilta osiltaan arvioitava ja verrattava erikseen. Koulutuksen järjestäjien dokumentaatio ei 
yleensä noudata kovin tarkasti KUP-taulujen rakennetta ja sisältöä esim. arviointikriteerien osalta, minkä 
johdosta arviointi ja vertaaminen muodostuvat toisinaan haasteellisiksi. Traficom pyrkii ratkaisemaan asian 
pyytämällä koulutuksen järjestäjiä tuottamaan ristiviittaustaulukoita tai muita systemaattisia esitystapoja, 
joiden avulla olisi mahdollista arvioida koulutuksen kattavuus ja vaatimustenmukaisuus suhteessa KUP-
taulujen ja muiden STCW-vaatimusten kanssa.

Pitkällä tähtäimellä koulutuksen STCW-vastaavuuksien läpinäkyvyyttä voisi harkita parannettavan lisäämällä 
tutkinnon perusteisiin esim. tarkempia ja kattavampia STCW-viittauksia ammattitaitovaatimuksiin, osaamisen 
arviointiin ja ammattitaidon osoittamistapoihin sekä käyttämällä niissä enemmän suoraa STCW-vaatimusten 
tekstiä.

STCW-säännöstön mukaisten lisäpätevyystodistusten myöntämisen edellytyksenä olevat koulutukset

Miehitysasetuksessa on säädetty merenkulkijoille myönnettävistä lisäpätevyystodistuksista (55 - 78 §:t 74 §:ää 
lukuun ottamatta). Lisäpätevyydet perustuvat tiettyjen alustyyppien erityisiin koulutusvaatimuksiin (STCW-
säännöstön V luku) ja hätätilanne-, työturvallisuus-, turvatoimi-, terveydenhuolto- ja pelastautumisfunktioihin 
(VI luku). Merenkulkualan perustutkinnon perusteisiin niistä on sisällytetty kaikille pakollisina hätätilanteiden 
peruskoulutus, pelastuslautta- ja pelastusvenemieskoulutus, turvatoimiasioiden peruskoulutus sekä 
turvatoimiasioiden lisäkoulutus. Koska STCW-säännöstö edellyttää tiettyjä muita lisäpätevyyksiä osana eräisiin 
pätevyyskirjoihin johtavia koulutuksia, tutkinnon perusteisiin on sisällytetty kansipäällystön ja konepäällystön 
osaamisaloihin koulutukset myös seuraavien lisäpätevyystodistusten saamiseksi: ensiapukoulutuksesta 
annettava lisäpätevyystodistus (59 §) ja päällystön palokoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus 61 §).

Edellä mainitut lisäpätevyydet antavat laivatyöhön työllistymisen perusedellytykset. Muihin lisäpätevyyksiin 
valmistavia koulutuksia ei ole tarkoituksenmukaista antaa kaikille tutkinnon suorittajille edes 
osaamisalakohtaisesti, vaan merenkulkijat suorittavat niitä tarvittaessa työelämään siirtyessään ja siellä 
ollessaan. Esimerkiksi, IGF-aluksia2 on Suomen kauppalaivastossa vielä vähän ja niille työllistyvien on saatava 
tehtävistään riippuen IGF-aluksen laivaväen peruskoulutus, lisäkoulutus tai ainoastaan aluksella annettava 
laiva- ja laitteistokohtainen perehdytys. 

Aiemmin merenkulkualan perustutkinnon perusteisiin sisältyi silloin voimassa olleisiin muihin lisäpätevyyksiin 
valmistavia koulutuksia säiliöaluksilla ja matkustaja-aluksilla työskentelyn mahdollistamiseksi (esim. tutkinnon 
perusteet 24/011/2013). Tuolloin merenkulkuhallinnossa katsottiin, että myös nämä koulutukset tulee 
sisällyttää tutkinnon perusteisiin koulutuksen määritelmän perusteella (laki laivaväestä ja aluksen 
turvallisuusjohtamisesta, alkuperäinen säädös 1687/2009 2 § 30 kohta):

koulutuksella tarkoitetaan opetusministeriön päättämään tutkinto- ja koulutusjärjestelmään kuuluvaa 
sellaista tutkintoa, tutkinnon osaa tai opintokokonaisuutta, jonka opetusministeriö on 
ammattikorkeakoulun koulutusohjelman vahvistaessaan tai Opetushallitus on tutkinnon perusteissa tai 
opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa vahvistanut tässä laissa mainitun pätevyyskirjan 
koulutusvaatimukseksi tai Liikenteen turvallisuusviraston erityisestä syystä hyväksymää muuta 
koulutusta.

2 IGF-aluksella tarkoitetaan alusta, johon sovelletaan IGF-säännöstöä. IGF-säännöstöllä tarkoitetetaan kaasua tai muuta 
matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevaa kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, sellaisena kuin 
se on määritetty ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 
11/1981), jäljempänä SOLAS-yleissopimus, liitteen II-1 säännön 2.29 kohdassa. (Miehitysasetus 1 § 1 momentti, kohdat 6 - 
5.)
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Tutkinnon perusteissa OPH-2540-2017 sisällyttämisestä oli kuitenkin luovuttu, koska OPH ei katsonut tämän 
tyyppisten lyhytkoulutusten enää täyttävän ammatillisten tutkinnon osien vähimmäislaajuutta ja muita 
ominaisuuksia koskevia kriteerejä. Kaikille pakollisia lisäpätevyyksiin johtavia koulutuksia ei myöskään esitetä 
tutkinnon perusteissa enää erillisinä tutkinnon osina, vaan ne kaikki on sisällytetty uuteen tutkinnon osaan 
Turvallisuus- ja turvakoulutus.

Nykytila on edellisen mukaisesti se, että muut kuin kaikille pakolliset ja edellä mainituissa osaamisaloissa 
pakolliset lisäpätevyyksiin johtavat koulutukset ovat tutkinnon perusteiden ulkopuolella. Koulutuksen 
järjestäjät toisella ja korkea-asteella suunnittelevat ne suoraan STCW-vaatimuksiin perustuen ja Traficom 
hyväksyy ne koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella yksinomaan STCW-vaatimusten pohjalta.

Toisen ja korkea-asteen tuottamien osaamisien ja pätevyyksien päällekkäisyys merenkulun STCW-
koulutuksessa

STCW-pätevyyksien osalta todettiin edellä, että joidenkin pätevyyksien/pätevyyskirjojen edellyttämä koulutus 
koostuu tai voi koostua pelkästään tietyistä tutkinnon osista, eikä pätevyyskirjan saamiseksi tarvitse suorittaa 
koko ammatillista tai ammattikorkeakoulututkintoa. Edelleen, saman pätevyyden edellyttämän koulutuksen 
voi tietyissä tapauksissa saada niin toisella kuin korkea-asteella. Aiemmin mainittu vahtiperämiehen koulutus 
on esimerkki tällaisesta päällekkäisyydestä. Merenkulkualan perustutkinnossa se sisältyy suurimmalta osin 
kansipäällystön osaamisalaan ja korkea-asteella merikapteenin koulutukseen, joka johtaa merenkulun 
ammattikorkeakoulututkintoon (asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998, 9 § 1 momentti).

Liitteessä 1 on ristiintaulukoitu STCW-sääntöihin perustuvat pätevyyskirjat ja niiden saamiseksi edellytettävät 
koulutukset niiden tutkintojen mukaan, joihin koulutukset sisältyvät. Vahtimies kansi -koulutus sisältyy 
kolmeen tutkintoon, joista kaksi on ammatillista (merenkulkualan perustutkinto ja merenkulkualan 
ammattitutkinto) sekä yksi ammattikorkeakoulututkinto (merikapteeni). Neljänneksi, laivasähkömestarin 
erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää vahtimies kansi -pätevyyskirjan edellyttämän koulutuksen 
suorittamalla valinnaisina tutkinnon osina merenkulkualan ammattitutkinnosta Kansi- ja konevahtimiehenä 
toimiminen (20 osp) ja Kansivahtimiehen tehtävät (10 osp). Vahtimies kone -koulutus sisältyy vastaavasti 
edellä mainittuun perus- ja ammattitutkintoon sekä yhteen ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri) ja edellä 
kuvatulla tavalla laivasähkömestarin erikoisammattitutkintoon, jolloin Kansivahtimiehen tehtävät -tutkinnon 
osan asemesta suoritetaan Konevahtimiehen tehtävät -tutkinnon osa (10 osp).

Vahtiperämiehen koulutuksen voi suorittaa sekä toisen että korkea-asteen tutkinnon yhteydessä (kansiosasto), 
kun myös vahtikonemestarin koulutuksen (koneosasto). Myös laivasähkömestarin koulutuksen voi suorittaa 
niin ammatillisen kuin AMK-tutkinnon yhteydessä.

Liitteestä 1 ja edellä kuvatusta päätellen merenkulun STCW-pätevyyksien tutkintojärjestelmä sisältää kaksi 
osittain rinnakkaista, koulutusasteiden väliset rajat ylittävää koulutusväylää, joissa voi opiskella vahtimiehestä 
(kansi) vahtiperämieheksi tai vahtimies (kone) vahtikonemestariksi saakka. Sähkömestarin koulutuksen voi 
suorittaa kokonaisuudessaan sekä toisella että korkea-asteella (kuvio).

Varustamoelinkeinon piirissä katsottiin 2010-luvun alussa, että merenkulun koulutuksessa oleva siirtymä 
toiselta korkea-asteelle muodostaisi haitallisen ja keinotekoisen esteen oppilaille ja elinkeinolle 
(Koulutuspoliittinen ohjelma. Suomen Varustamot 31.8.2011). Tällaisia kannanottoja ei näytä nykyään olevan 
esillä.

Traficom pyysi opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) 28.9.2022 lausuntoa käytännöstä, jossa toimijat 
järjestävät merenkulkualan ammatillisiin tutkintoihin sisältyvää tai sellaiseksi katsottavissa olevaa merenkulun 
opetusta Traficomin hyväksynnän perusteella, mutta ilman OKM:n myöntämää kyseisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestämislupaa (TRAFICOM/ 466758/05.01.18.00/2022). Lausuntopyynnössä todettiin myös 
merenkulun ammattikorkeakoulu- ja ammatillisten tutkintojen päällekkäisyydet. OKM vastasi kirjeellä 
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21.11.20223 ja totesi päällekkäisyyksien osalta yleisellä tasolla seuraavaa: Koulutusjärjestelmän sisäisen 
yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi lähtökohtana on, että toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen ei 
tulisi olla päällekkäistä. Johtopäätöksissään OKM totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei vastaa 
merenkulkualan pätevyyksistä ja niiden myöntämiseen liittyvistä menettelyistä tai siitä, mitä koulutusta niiden 
saamiseksi edellytetään, vaan näiltä osin toimivalta on liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Traficomilla.

Osaamistarvekysely

Osaamistarvekysely lähetettiin Suomen Varustamot ry:lle ja sen jäsenvarustamoille, Suomen Lauttaliikenne 
Oy:lle (FinFerries), Suomen Matkustajalaivayhdistykselle, merenkulun työntekijäjärjestöille ja Suomen 
Laivameklarit r.y:lle. Vastaajat ja heidän vastauksensa ryhmiteltiin 1) ulkomaanliikenteen varustamoihin, 2) 
kotimaanliikenteen varustamoihin ja 3) työmarkkinajärjestöihin. Kyselylomakkeen kysymyksiä varioitiin 
tarvittavilta osin, jotta ne soveltuisivat optimaalisesti kullekin vastaajaryhmälle.

Kysymykset perustuivat merenkulun pätevyyksiin, jotta vastaajien olisi helppo yhdistää kysymykset 
toimialansa tehtävänimikkeisiin ja vastata niihin liittyvien kokemusten ja osaamistarpeiden näkökulmasta. 
Kysymykset muodostettiin aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetussa asetuksessa (508/2018) 
säädettyjen sellaisten pätevyyskirjojen mukaan, joiden myöntämisen edellyttämän koulutuksen voi suorittaa 
merenkulkualan perustutkinnon yhteydessä.

Kyselyyn oli samalla mahdollista vastata ottamalla kantaa merenkulkualan perustutkinnon perusteisiin, jotka 
lähetettiin pdf-versiona kyselyn liitteenä; lisäksi oli ohjeistettu tutkinnon perusteisiin tutustuminen verkossa 
olevaa ePeruste-palvelua käyttäen. Kyselylomake saatteineen laadittiin ja toimitettiin vastaajille suomen ja 
ruotsin kielellä. Merenkulun työntekijäjärjestöille muokattu suomenkielinen lomake on liitteenä.

Seuraaviin yhteenvetoihin (1 - 3) on sisällytetty vain ne vastausten osat, jotka liittyvät olennaisesti esitettyihin 
kysymyksiin. Muita vastausten osia on relevanteilta osin tuotu esiin muissa yhteyksissä. Kukin kannanotto 
edustaa yksittäisen tahon näkemystä, jollei muuta todeta.

1 Ulkomaanliikenteen varustamot

Vastaukset saatiin kolmelta palveluvalikoimaltaan ja tonnistoltaan erikokoiselta ja erilaiselta varustamolta, 
joiden nimiä ei mainita, koska vastausten määrä ei ylittänyt viittä.

Vahtimiehiltä (kansi ja kone), matruuseilta ja konemiehiltä sekä vahtikonemestareilta ei katsottu puuttuvan 
ammattiosaamisia ja nykyiset osaamiset katsottiin kaikki tarpeellisiksi.

Laivasähkömiehen työn katsottiin muuttuneen paljon uuden tietotekniikan, kuten tietoverkkojen tulon myötä. 
Alus on tullut merkittävästi riippuvaisemmaksi sähkömiehen sekä sähkö- että IT-osaamisesta, koskien kaikkea 
koneista kassajärjestelmiin. Kaiken osaavia sähkömiehiä katsottiin olevan vähän. Vastaaja mainitsi, ettei tiedä 
miten merenkulun koulutusta on nykyään sovitettu vastaamaan kaikkea sitä, mitä sähkömies voi tehdä 
aluksella. Tarpeettomiksi jääneitä osaamisia ei mainittu.

Vahtiperämiehiltä ei katsottu puuttuvan osaamista, eikä nykyisiä osaamisia katsottu tarpeettomiksi.

Vastaajat eivät ottaneet kantaa kotimaanliikenteen pätevyyksiä omaavien osaamistarpeisiin tai 
vanhentuneisiin osaamisiin.

3 VN/26164/2022
VN/26164/2022-OKM-3
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2 Kotimaanliikenteen varustamot

Kyselyyn vastasi FinFerries ja kaksi Suomen Matkustajalaivayhdistyksen jäsenvarustamoa.

Yhden vastaajan mukaan uusilta työntekijöiltä puuttuu yleisesti solmuntekotaito käytännön tilanteissa.

Sähkö ja automaatio lisääntyvät merenkulussa nopealla tahdilla ja näiden osaamisalueiden opintoja pitää lisätä 
ja syventää nopeasti (vahtikonemestarit).

Vahtiperämiesten toimiessa vesibussin päällikkönä ammattiosaamisessa on merkittäviä puutteita saaristossa 
navigoinnin osalta, aluksen käsittelyssä ja erityisesti omien taitojen ja niiden puutteen ymmärtämisessä. Toisen 
vastaajan yrityksessä vahtiperämiehet toimivat aluksen päällikkönä ja esimiesasemassa yhtiön edustajana 
aluksella. Vaikkakin kyseessä on operatiivisen tason koulutus, voisi koulutukseen sisältyä myös päällikön ja 
esimiehen rooliin liittyviä elementtejä.

Kaksi vastaajaa kolmesta mainitsi osaamisia, jotka ovat heidän mielestään tarpeettomia vahtiperämiehille 
heidän työskennellessään kotimaanliikenteessä. Tähtinavigaatiota on painotettu liikaa 
navigaatiokoulutuksessa, eikä sitä ole tarvittu komentosiltatyöskentelyssä.  Kolme kurssia navigaatiosta on 
hieman liikaa ja tämän ajan voisi hyötykäyttää modernimpien navigaatiolaitteiden käytön harjoitteluun. Toisen 
vastaajan mukaan, kun liikennealueena on kotimaa 1 ja 2, isoympyrälaskut ja taivaankappaleista tehtävät 
paikanmääritykset ovat turhia. Toisaalta, kolmannen vastaajan mukaan nykyiset tutkinnon osat ovat kaikki 
tarpeellisia.

Kotimaanliikenteen pätevyyksiä (kuljettaja, koneenhoitaja ja kotimaanliikenteen laivuri) omaavien 
osaamispuutteita luonnehdittiin seuraavasti:

Kuljettajilla ja kotimaanliikenteen laivureilla on merkittäviä puutteita ammattiosaamisessa navigoinnissa,
aluksen käsittelyssä ja erityisesti omien taitojen ja niiden puutteen ymmärtämisessä.

Kotimaanliikenteen laivureilta katsottiin puuttuvan myös ARPA-tutkan ja ECDIS-järjestelmän perusteiden 
hallinta.

Kuten vahtiperämiesten tapauksessa edellä, myös kotimaanliikenteen laivurin koulutukseen tulisi lisätä 
ammattiosaamista, joka liittyy aluksen päällikkönä ja esimiesasemassa toimimiseen.

Koneenhoitajilla on merkittäviä puutteita kaikessa osaamisessa - perus konetarkastuksissa, koneiden
polttoainejärjestelmien ilmauksessa, suodattimien vaihtamisessa, koneen eri putkien ja linjojen
ymmärtämisessä (missä vettä, missä öljyä, missä polttoainetta), heikkovirta sähköjärjestelmien
ymmärtämisessä (lataako laturi, onko akussa virtaa, tuleeko lampun kantaan sähköä). Osaamisvajetta on myös 
akselien rakenteen, vesiputkistojen ja lämmitysjärjestelmien ymmärtämisessä. Erityisesti koulutus ei ole 
osunut alle 750kW kokoluokan koneistolla varustettujen alusten käytännön tarpeisiin.

Yksi vastaajista katsoi, ettei koneenhoitajan ammattiosaamiseen ole syytä sisällyttää ison rahtilaivan 
tekniikkaa, koska tämä vie fokuksen pois olennaisesta. 

3 Työmarkkinajärjestöt

Kyselyyn vastasi kolme Suomen Konepäällystöliiton jäsenyhdistystä ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry (liiton 
toimisto). Suomen Laivanpäällystöliiton toimistosta esitettiin yksittäinen kommentti. Suomen Laivameklarit 
ry:n hallitus lähetti kokouspöytäkirjaansa kirjatun kommentin, joka on lisätty kohtaan Muut kommentit ja 
ehdotukset työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamiseksi merenkulkualan perustutkinnon perusteita 
uudistettaessa.
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Vahtimies kansi- ja kone -pätevyyksiä omaavilta katsottiin puuttuvan konevahdissa toimimiseksi tarvittavaa 
perusymmärrystä koneen perusperiaatteista. Lisäksi, heidän mielenkiintonsa työsuojelua kohtaan vaikuttaa 
puutteelliselta. Tarpeettomaksi osaamiseksi katsottiin painolastin pumppaaminen, koska nykyaikaisissa 
laivoissa sen tekee kansipäällystö. Vahtimiehelle riittäisi tietämys asiasta. Yksi vastaaja totesi, että suurimmalla 
osalla on hyvät valmiudet aloittaa työuransa.

Matruusit ja konemiehet tarvitsevat enemmän WC-järjestelmiin liittyvää osaamista (Evac), Vvs ja Hvac. Lisäksi 
puuttuu osaamista piirustusten tulkitsemiseen. Myös tietämys aluksesta kokonaisuutena on puutteellista.

Koneen osien valmistamisen ei tarvita syväosaamista, tiettyjä taitoja kylläkin.

Vahtikonemestareilta puuttuu koneen perusperiaatteiden sekä kattiloiden ja öljypoltinten syväosaamisia ja 
sähköosaamista. Lisäksi puuttuu perusosaamista luokituslaitoksiin ja niiden sääntöihin liittyen. Puuttuu myös 
ymmärrystä öljypäivä- ja konepäiväkirjasta. Lisäksi puuttuu taitoa kirjoittaa muiden luettavissa olevaa tekstiä 
esim. päiväkirjoihin, kuten öljy-, kone- ja laivapäiväkirjoihin - myös siten, että ne täytetään oikein.

Laivasähkömiehiltä puuttuu taitoja, jotka liittyvät PCL-järjestelmiin, jäähdytysjärjestelmiin, 
komentosiltavarustukseen, koneiden ohjausjärjestelmiin ja hisseihin. Syvälliset asennustaidot eivät ole enää 
tarpeellisia. Alusten valvontajärjestelmät ovat tulleet hyvin automatisoiduiksi, joten automaatioon liittyvä 
koulutus voisi olla tarpeen. Yksi vastaajista totesi, että sähkömiehen työ on muuttunut tietotekniikan tultua 
laivaan joka alueelle.

Vahtiperämiehiltä puuttuu tietoa koneosaston toiminnasta ja siitä, kuinka kauan korjaukset voivat kestää.

Kaikilta kotimaanliikenteen pätevyyksiä omaavilta puuttuu tiettyä perusymmärrystä koneista ja niiden 
perusperiaatteista.

Uranvaihto mereltä vastaajan toimialan muihin tehtäviin

Yleistoimipätevyyksistä olisi hyötyä uranvaihdossa.  Muihin tehtäviin siirtymistä edistävät osaamiset liittyvät 
esim. rakenteeseen ja prosesseihin sekä tietoihin yritystaloudesta ja tilinpäätöksestä. Tarvittaisiin yleistä 
tietämystä yritysten ja organisaatioiden toiminnasta sekä juridiikan perusteista. Mahdollisia työtehtäviä olisi 
keskijohdossa tai avustavalla tasolla.

Yhden kotimaanliikenteen varustamon mukaan tarvittaisiin yritystoiminnan perusteiden osaamista ja 
ymmärtämistä. Mahdollisia muita toimialan tehtäviä voisivat olla operatiivinen johtaminen, teknisenä 
tarkastajana toimiminen, palkanlaskenta, talous, HR ja hankinta.

Työmarkkinajärjestöjen edustamille toimialoille siirtymisen mahdollistamiseksi tulisi täyttää samat seuraavan 
kysymyksen yhdessä mainitut*, mm. luokituslaitoksiin liittyvät osaamistarpeet. Mahdollisia työtehtäviä olisivat 
tekninen tarkastaja, luokituslaitoksen tarkastaja ja tehtävät Traficomissa. Toisen vastaajan mukaan 
koulutukseen olisi lisättävä hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja työstötekniikkaa (hitsaus, sorvaus ja jyrsintä). 
Mahdollisia tehtäviä olisivat koneistaja/korjaaja ja LVI-asentaja.

Tulevaisuuden varalle koulutukseen olisi hyvä lisätä perinteisten opintojen lisäksi myös alusten tekniikan 
kehittymiseen liittyviä uusia asioita. Tulevaisuuden polttoainetekniikan ja ympäristö- sekä sähkötekniikan 
ymmärtäminen on hyödyksi. Mahdollisia muita toimialan tehtäviä voisivat olla laivamoottorien valmistus ja 
kokoonpano sekä erilaiset huoltotehtävät, sähköasentajalla tehtävät valmistuksessa sekä kokoonpano- ja 
asennustehtävissä.

Uranvaihto mereltä meriklusteriin merenkulkua lähellä oleville aloille

Ulkomaanliikenteen varustamon mukaan, mahdollisuudet työllistyä olisivat hyvät koulutuksesta ja 
kokemuksesta riippuen. Toisen varustamon mukaan tarvittaisiin telakkatyöläiseltä tai satamahenkilöstöltä 
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edellytettävää osaamista (esim. lastaus ja trossien käsittely); myös lisä/täydennyskoulutus olisi tarpeen esim. 
kraanojen ja trukkien ajamiseen. Myös hallinnollinen lisäkoulutus ja osaaminen katsottiin hyödylliseksi. Tämä 
voisi tarkoittaa esim. kirjallisen materiaalin ja esitysten laatimista yleisesti, mikä koskee lähinnä ylempiä 
pätevyyksiä toimistotehtäviin hakeuduttaessa.

Yhden kotimaanliikenteen varustamon mukaan, matematiikan opiskelussa voisi ottaa myös erilaiset 
maaorganisaatioiden tehtävät huomioon, kuten talousmatematiikka. Lisäksi tarvittaisiin kattavampi näkemys 
varustamotoiminnasta ja merenkulusta aluksen ulkopuolella.

Työmarkkinajärjestöjen näkemyksiä olivat, että *konepäällystöstä siirtyvät tarvitsevat perustietoja 
luokituslaitoksista ja säännöistä sekä koneopin teoreettista tuntemusta. Konepajaosaamista ei useinkaan ole 
liikaa. Toisessa järjestössä katsottiin, että nykyisellä koulutuksella ja riittävällä työkokemuksella on 
mahdollisuus työllistyä maapuolen tehtäviin muun muassa merikoulun opettajaksi 
(pursimies/matruusi/korjausmies, sähkömies), satamavalvojiksi (pursimies/matruusi) ja telakalle 
(konemies/korjausmies kone, sähkömies). Sisällön osalta koulutus antaa yleisesti hyvät lähtökohdat 
maapuolen tehtäviin, mutta mereltä saatua työkokemusta tarvitaan koulutuksen lisäksi.

Muut kommentit ja ehdotukset työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamiseksi merenkulkualan 
perustutkinnon perusteita uudistettaessa

Ulkomaanliikenteen varustamojen kommentit

Yleistoimipätevyydet olisivat etu ja oikeuttaisivat miehistötason merenkulkijat korkeampaan palkkaan.

Koulutuksen joustavuus siten, että töihin pääsisi opintojen ollessa kesken, olisi tärkeää työvoiman saatavuuden 
varmistamisen sekä opiskelijoiden osaamisen kehittämisen ja meripalvelun hankkimisen kannalta. Koulutuksen 
joustavuuden lisääminen olisi täten tärkeää. Myös monimuotokoulutuksessa opintojaan jatkavien kannalta 
joustavuus olisi tärkeää, jotta kurssit eivät olisi sidottuina ainoastaan tiettyihin ajankohtiin kerran vuodessa.
Alle 18 -vuotiaiden harjoittelusta on ollut paljon keskustelua esimiesten kanssa ja he ovat melko nuoria laivalle 
harjoitteluun.

Harjoittelijoiden ammatillinen koulutus on varsinkin miehistötasolla ihan kohtuullisen hyvää ja antaa hyville ja 
ahkerille opiskelijoille tarvittavat valmiudet onnistua. Kokonaisuuksien ymmärtämisessä saattaa toisinaan olla 
puutteita (ymmärretään esimerkiksi X- ja S-band tutkien tarpeellisuus, muttei niiden eroja). Oman aseman 
ymmärtäminen kokonaisuudessa olisi tärkeää. Harjoittelijoita voisi olla hyvä ohjeistaa enemmän koulutuksessa 
siitä, mitä laivatyö on - mikä kuuluu kenenkin vastuulle ja mitä harjoittelija voi ja ei voi tehdä aluksella. 
Käytöstavat työelämässä olisi myös hyvä käydä läpi koulutuksessa jo alkuvaiheessa.

Erityisesti päällystökoulutuksessa tulisi olla laajempaa johtajuuteen liittyvää koulutusta, miten toimia 
esikuvana. Esimiehenä aluksella oleva tarvitsee tietoa organisatorisesta työympäristöstä ja erilaisten 
kysymysten käsittelystä.

Kotimaanliikenteen varustamojen kommentit

Koulutuksen tulisi olla tarkemmin suuntautunutta siihen, mihin koulutuksella tähdätään, jotta fokus ei karkaa 
aiheen viereen. Kaikkea vastuuta ei tulisi siirtää yrityksille ammatillisten perustaitojen oppimisen osalta.

Järjestöjen kommentit

Laivoilla valmistetaan ja korjataan vain muutamia kappaleita osista (ei sarjatuotantoa), joten tarvitaan laajaa 
osaamista, kaikesta hieman.

Kansi- ja konekorjauksen osaamisalan koulutusta tulee uudistaa siten, että tuleva ammattinimike tulisi 
koulutuksessa selvästi esiin, esim. kansikorjausmies tai konekorjausmies. Tutkintoon tulee sisällyttää ohjattua 
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alusharjoittelua enemmän kuin nykyinen 60 päivän osuus, jotta valmistuttuaan opiskelijalla olisi vähintään 
matruusin tai konemiehen pätevyyskirja. Näin varmistutaan, että osaamisalan suorittaneella opiskelijalla olisi 
työpaikan saaminen lähes varmaa.

Nykyään on ongelmana se, ettei kansi- ja konekorjauksen osaamisalan suorittaneelle opiskelijalle taata 
opiskeluiden aikana kuin vahtimiehen (kansi/kone) pätevyys, eikä työmarkkinoilla ole tarjota vain vahtimiehen 
pätevyyden omaavalle henkilölle työpaikkaa. Näin ollen muutoin laadukas koulutus suurilta osin menee 
hukkaan, koska varsinaiseen koulutuksen mukaiseen pätevyyteen vaadittavan meripalvelun kerryttäminen ei 
ole suurelta osin mahdollista.

Lossien kuljettajilta puuttuu täysin merenkulun koulutus, eikä tällaista koulutusta ole edes tarjolla - heiltä 
vaaditaan vain ajoneuvoajokortti (B-kortti). Lossien kuljettajien merenkulun koulutukseen tulisi kiinnittää 
huomiota.
 
Kotimaanliikenteen aluksilla riittää nykyisin aluksen päällikön antama lyhyt perehdys [kansimiehen] toimeen. 
Kotimaanliikenteessä toimivilla aluksilla olevilta kansimiehiltä tulisi edellyttää merenkulun koulutusta ja 
pätevyyttä (kansimies tai vastaava). Kansimiehet toimivat erilaisilla aluksilla, kuten hinaajilla, vesibusseilla, 
yhteysaluksilla ja maantielautoilla.

Suomen Laivameklarit ry toimitti kyselyvastauksenaan toiveen, joka koskee kaikkea merenkulun koulutusta: 
Suomen Laivameklarit ry katsoo, että myös merenkulun koulutukseen olisi hyvä sisältyä merilogistiikan, 
rahtauksen ja merenkulkuun liittyvää liiketalouden opetusta.

Kysely oli välitetty myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston merenkulkutiimille, joka tarkastaa suomalaisia 
kauppalaivaston aluksia ja antaa lausuntoja, joiden perusteella Traficom myöntää aluksille MLC-sertifikaatin. 
Yli 500GT kansainvälisen liikenteen aluksilla tulee olla MLC (Maritime Labour Convention/Merityöyleissopimus) 
sertifikaatti, mitä ilman alus ei liikennöi. MLC koskee merenkulkijoiden työturvallisuutta, työ- ja 
asuinympäristöä sekä merenkulkijoiden oikeuksia. Merityöyleissopimuksen täytäntöönpano on sisällytetty 
kansalliseen lainsäädäntöön. Merenkulkutiimi katsoo, että osana nykyaikaista merenkulun opetusta tulisi 
MLC:n käsittely sisällyttää kaikkiin merenkulkijoiden koulutusohjelmiin.

Kommentit merenkulkualan ammattitutkinnon perusteiden ajantasaisuudesta ja kehittämistarpeista

Kysymykseen vastasi yksi työmarkkinajärjestöjen edustaja.

Ohjattua harjoittelua ei pitäisi sijoittaa vain opintojen loppuvaiheeseen, vaan jakaa 2-3 jaksoon opintojen koko 
kestolle. Kaikilla aluksilla tehdään erilaisia osien ja koneiden korjauksia ja joillakin korjaukset on ulkoistettu, 
jolloin valvonta on tärkeää turvallisen käytön jatkuvuuden kannalta.

On eri aluksia eri ajoilta, mutta niitä kaikkia on käytettävä ja Suomi tarvitsee laivoja vientiin ja tuontiin sekä 
osaavia merenkulkijoita. Tarvitaan laaja perusosaaminen, jotta voidaan edetä ammatissa tai vaihtaa 
meriklusterin aluetta.

Työelämän osaamistarvekokonaisuudet

Työelämän osaamistarvekokonaisuuksia, joista mahdollisesti voisi muodostua tutkinnon osia tai aiheutua 
muutostarpeita nykyisiin osiin, nousi esiin lähinnä laivasähkömiehen pätevyyteen liittyen. Erityisesti 
tietotekniikan ja -verkkojen (IT-osaaminen) sekä automaation lisääntyminen aluksilla aiheuttaa lisää 
osaamistarvetta.

Sama koskee jossain määrin myös vahtikonemestarin pätevyyden omaavia, joilta katsottiin puuttuvan lisäksi 
mm. eräiden teknisten järjestelmien syväosaamista ja sähköosaamista.
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Kun on kyse uranvaihdosta toimialan tai meriklusterin muihin tehtäviin, mahdollisina osaamiskokonaisuuksina 
nousivat esiin yritystoiminta ja juridiikka sekä niiden perusteet. Mahdollisia tehtäviä olisivat esim. 
operatiivinen johtaminen, palkanlaskenta, talous, HR ja hankinta.

Teknisen puolen uranvaihtajille olisi tarpeen luokituslaitosten ja sääntöjen tuntemus sekä koneopin 
teoreettinen tuntemus. Uusina mahdollisina tehtävinä mainittiin tekninen tarkastaja, luokituslaitoksen 
tarkastaja ja tehtävät Traficomissa. Tietämyksen kasvattaminen aluksen tekniikan kehittymisestä sekä 
tulevaisuuden polttoainetekniikan ja ympäristo- sekä sähkötekniikan lisääntynyt ymmärrys voisivat edesauttaa 
siirtymisessä esim. erilaisiin huoltotehtäviin ja valmistus- sekä kokoonpano- ja asennustehtäviin.

Hydrauliikkaan, pneumatiikkaan ja työstötekniikkaan (hitsaus, sorvaus ja jyrsintä) liittyvän osaamisen 
kasvattaminen edesauttaisi koneistajan/korjaajan ja LVI-asentajan tehtäviin siirtymistä.

Muut osaamistarpeet

Osaamistarvekokonaisuuksia rajatumpia osaamistarpeita mainittiin kaikkien pätevyyksien yhteydessä ja ne on 
kuvattu aiemmin. Niiden aiheuttamia muutostarpeita tulee arvioida relevantteja tutkinnon osia päivitettäessä.

Kun vahtiperämiehet työskentelevät kotimaanliikenteessä, heiltä katsottiin puuttuvan osaamista esimerkiksi 
saaristonavigoinnissa ja aluksen käsittelyssä - toisaalta heillä katsottiin olevan tarpeetonta osaamista esim. 
tähtinavigaatiosta. Koska vahtiperämieskoulutus perustuu ammatillisen osaamisen osalta STCW-vaatimuksiin, 
ne rajoittavat kuitenkin mahdollisia pyrkimyksiä poistaa ainesta kansipäällystön osaamisalasta. Suurin 
liikkumavara liittyy kotimaanliikenteen pätevyyksiin (kuljettaja, kotimaanliikenteen laivuri ja koneenhoitaja), 
koske ne perustuvat kansallisiin koulutusvaatimuksiin.

Vastaajat eivät juurikaan tuoneet esiin osaamisia, jotka eivät olisi enää tarpeellisia.

Valinnaisten tutkinnon osien mahdollisuuksista puuttuvan osaamisen hankkimisessa ja ammatillisen 
liikkuvuuden edistämisessä

Edellä mainittuja mahdollisia osaamistarvekokonaisuuksia voi verrata muiden ammatillisten tutkintojen 
ammatillisiin tutkinnon osiin, joita suorittamalla voisi hankkia osaamista oman toimialan sisällä muihin 
tehtäviin tai laajemmalti meriklusterin palvelukseen siirtymiseksi. Toinen vaihtoehto olisi pyrkiä 
muodostamaan merenkulkualan perustutkintoon meriklusterin kannalta omaleimaisia uusia tutkinnon osia. 
Koska ammatillisia tutkinnon osia on kuitenkin jo vuosia pyritty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan saamaan 
yleispätevämmiksi sekä eri aloille ja ammatteihin soveltuviksi, on perusteltua arvioida ensiksi olemassa olevien 
tutkinnon osien soveltuvuutta merenkulkualan perustutkintoon valinnaisiksi tutkinnon osiksi. Esimerkiksi, 
vahtiperämiehiltä ja kotimaanliikenteen laivureilta mainittiin puuttuvan aluksen päällikkönä ja esihenkilönä 
toimimisessa tarvittavaa osaamista. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon osa tai osat voisivat soveltua 
osaamisen hankkimiseen periaatteessa, mutta tutkinnon osat (Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp ja 
valinnaiset 40 osp/tutkinnon osa) voisivat olla liian laajoja valinnaisiksi tutkinnon osiksi ainakin silloin, kun on 
tarkoitus suorittaa samalla STCW-pätevyyskirjan myöntämisen edellyttämä koulutus.

Toinen esimerkki muun tutkinnon osasta tai osista olisi arvioida liiketoiminnan perus- tai ammattitutkinnon 
tutkinnon osien soveltuvuutta merenkulkualan perustutkintoon vastauksena kyselyyn osallistuneiden 
esittämiin tarpeisiin lisätä yritystoiminnan tai liiketalouden osaamista ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi. 
Tällainen tutkinnon osa voisi olla esimerkiksi ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa Liiketoiminnan 
tehtävissä toimiminen (30 osp). Toisaalta, esimerkiksi liiketalouden ammattitutkinnon Kansainvälisen 
liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalan opiskelija voisi valita merenkulkualan perustutkinnosta esim. 
Kotimaanliikenteen laivuri -tutkinnon osan (15 osp) oman tutkintonsa valinnaiseksi tutkinnon osaksi (ryhmä 2).

Edellä mainitussa OKM:n kirjeessä Traficomille (21.11.2022) ministeriö toi esiin meneillään olevan Tutke 4 -
työryhmän työn, jossa on tehtävänä muun muassa laatia ehdotus tutkinnon osaa pienempien 
osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Toteutuessaan tällainen 
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ratkaisu saattaisi helpottaa rajatumpien osaamistarpeiden huomioon ottamista merenkulkualan 
perustutkinnon perusteissa, jos osaamistarpeita ei voida ottaa huomioon olemassa olevia tutkinnon osia 
uudistettaessa. Merenkulkualan perustutkinnon perusteiden meneillään olevan uudistamisen aikataulun 
kannalta, työryhmän ehdotukset ja niiden pohjalta tehtävät linjaukset sekä säädösmuutokset valmistuisivat ja 
tulisivat voimaan kuitenkin liian myöhään.

Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen

Ohjattu harjoittelu

Kyselyssä kommentoitiin kansi- ja konekorjauksen osaamisalaan kuuluvan harjoittelun määrää liian vähäiseksi, 
koska sitä ja muuta meripalvelua ei kerry opintojen kestäessä riittävästi matruusin tai konemiehen 
pätevyyskirjan saamiseksi. Ohjatun harjoittelun ja meripalvelun katsottiin liittyvän myös tarpeeseen 
joustavoittaa koulutusta mahdollistamalla aluksille pääsyä opintojen kestäessä. Alle 18-vuotiaiden harjoittelu 
keskusteluttaa myös - heidät katsottiin siihen melko nuoriksi. Harjoitteluun lähteviä pitäisi ohjeistaa enemmän 
laivatyön sisällöstä, harjoittelijan roolista ja työelämässä noudatettavista käytöstavoista. Kokonaisuuksien 
ymmärtämisessä voi olla puutteita ja oman aseman ymmärtäminen kokonaisuudessa olisi tärkeää.

Ohjatusta harjoittelusta on tehty useita opinnäytteitä ja selvityksiä, jotka ovat osoittaneet sen 
haasteellisuuden mm. harjoittelun tasalaatuisuuden ja laadunvarmistuksen kannalta. Ratkaisuja ja kehitystä on 
pyritty saamaan aikaan mm. hankkeissa, kuten OPH:n rahoittamassa HAKE 1 -projektissa (Merenkulkualan 
työssäoppimisen resurssien kehittäminen). Nyt on suunnitteilla HAKE 3 -projekti, jonka suunnitteluasiakirjojen 
perusteella tavoitteena olisi paneutua mm. harjoittelun laadun parantamiseen sekä löytää uusia tapoja ja 
keinoja harjoittelun kehittämiseen. Muun muassa Traficomin on määrä osallistua hankkeen suunnittelu- ja 
ohjausryhmään. Työryhmä 1 päivittäisi HAKE 1-projektin tuotokset ja työryhmä 2 keskittyisi harjoittelun 
kehittämiseen oppilaitosten ja varustamojen toimesta. Näiden työryhmien työskentely ajoittuisi kevätkaudelle 
2023 ja kolmas työryhmä suunnittelisi syyskauden 2023 aikana tietokoneavusteisen koulutusohjelman ohjatun 
harjoittelun ohjaajille.

Merenkulkualan perustutkinnon perusteita uudistettaessa on syytä seurata mahdollisesti toteutettavaa HAKE 
3 -projektia ja käydä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan vuoropuhelua projektin edustajien ja osallistujien 
kanssa mm. ohjatun harjoittelun kehittämisen tarpeista ja toteutustavoista.

Ohjatun harjoittelun haasteellisuus on noussut yhdeksi perusteeksi STCW-yleissopimuksen alkamassa olevalle 
kokonaisuudistukselle, jonka on määrä valmistua vuonna 2026. On odotettavissa, että kokonaisuudistus 
johtaisi myös ohjattua harjoittelua koskevien vaatimusten ja ohjeistuksen muutoksiin. Koska muutosten 
voimaantulo ajoittuisi kuluvan vuosikymmenen loppupuolelle, on perusteltua kehittää ohjattua harjoittelua 
kansallisesti jo nyt, nykyisten STCW-vaatimusten antamien mahdollisuuksien rajoissa. Samalla olisi pyrittävä 
vaikuttamaan Suomen edun mukaisesti tuleviin STCW-vaatimusten muutoksiin.

Merenkulun koulutuksen järjestäjät niin toisella kuin korkea-asteella ovat esitelleet mm. Suomen STCW-
koulutuskomiteassa malleja, joilla pakollisen ohjatun harjoittelun määrää tutkinnoissa ja koulutusohjelmissa 
voitaisiin vähentää siirtämällä osa tai osia siitä valinnaisiksi tutkinnon tai koulutusohjelman osiksi tai peräti 
tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle. Kaikissa tapauksissa ohjattua harjoittelua ja sen laatua tulee 
kuitenkin valvoa. Pakollisen ohjatun harjoittelun vähentäminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta koulutuksessa 
olisi tilaa myös siitä puuttuville sisällöille ja osaamiselle, jotka edistäisivät esimerkiksi ammatillista liikkuvuutta 
toimialan tai meriklusterin sisällä. Merenkulkualan perustutkinnon osalta on suositeltavaa määritellä riittävällä 
tarkkuudella ensin esim. tarvittavat uudet tutkinnon osat sisältöineen ja laajuuksineen, jotta ohjatun 
harjoittelun mitoittaminen ja osittaiset siirrot tutkinnossa olisi mahdollista suunnitella. Ratkaisuja 
suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon matruusin ja konemiehen koulutusta koskevat päinvastaiset 
toiveet koulutukseen sisällytettävän ohjatun harjoittelun ja meripalvelun määrästä.
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Oppisopimuskoulutus

Anttilan ja Salmenhaaran (2010, 75)4 mukaan, merenkulkualalla käytännön ongelmiksi 
oppisopimuskoulutuksen toteuttamiselle nousivat tuolloin mm. STCW -yleissopimuksen määrittelemien 
koulutusvaatimusten täyttäminen, lähiopetusjaksojen ja hätätilannekoulutuksen järjestäminen, riittävän 
ohjauksen ja näyttöjen järjestäminen laivoilla sekä koulutuksen mitoitus tutkinnon osien laajuuden 
näkökulmasta. Koulutuksen on annattava laaja-alainen yleisosaaminen ja tämän täyttäminen yhdellä aluksella 
tai alustyypillä katsottiin käytännössä mahdottomaksi. Merenkulkualan perustutkinto sisälsi kansallisesta 
lainsäädännöstä tai kansainvälisistä säännöksistä johtuvia opetuksen määrään ja osaamisvaatimuksiin sekä 
opiskelijoiden terveydentilaa ja muita opintojen aloittamista koskevia määräyksiä. Merenkulkualan 
oppisopimuskoulutukseen liittyvistä mahdollisista ongelmista huolimatta, ainakin osa varustamoista ja 
merenkulkualan oppilaitoksista oli kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Edistäväksi 
tekijäksi katsottiin riittävän koulutettavien samanaikaisen volyymin löytäminen.

Merenkulun oppisopimuskoulutusta laajemmin toteuttavan ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
palveluksessa olleelle avainhenkilölle lähetettiin tässä selvityksessä erillinen kysely, jonka vastaukset on 
toistettu olennaisilta osin ja enimmäkseen sellaisinaan seuraavassa.

1 Tietosi ja kokemuksesi merenkulun koulutuksen tähänastisesta toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä käytännössä työsuhteessa tehtävä ohjattu harjoittelu (tai korjaajilla 
harjoittelu) on ollut oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuksia voidaan tehdä hyvin lyhyillekin ajanjaksoille.

Suurin osa varustamoista suhtautuu alkukankeuden jälkeen oppisopimuskoulutukseen myönteisesti, eri 
sopimusmallit on otettu sujuvasti käyttöön (koulutussopimus = palkaton, yleensä harjoittelumyllyn kautta 
tapahtuva harjoittelu ja oppisopimus = työsuhteessa tapahtuva harjoittelu). Yksittäiset varustamot ovat 
kieltäytyneet tekemästä oppisopimuksia sillä perusteella, että eivät voi taata, että opiskelija työsuhteessa 
ollessaan saa riittävästi ohjausta ohjatun harjoittelun toteutumista varten.

Pääosin oppisopimukset on tehty joko yksittäisiksi työtörneiksi tai sitten pidempään määräaikaiseen 
työsuhteeseen kuitenkin niin, että käytännössä suurimmassa osassa tapauksia oppisopimus ei ole juurikaan 
poikennut tavallisesta ohjatun harjoittelun suorittamisesta aluksella, toki työsuhteisena. Joissakin 
poikkeustapauksissa työnantaja (varustamo tai yksittäisen aluksen henkilöstö) on ollut enemmän sitoutunut ja 
opiskelijalla on ollut mahdollisuus esimerkiksi suorittaa joko kokonaan tai osittain yksittäisiä kursseja 
käytännön työtehtävissä tai suorittaa näyttöjä tai osanäyttöjä työelämässä. Pääsääntöisesti tämä on liittynyt 
tapauksiin, joissa henkilö halutaan työllistää vakituisesti eli halutaan edistää hyvän työntekijän opintoja.
 
2 Miltä osin (esim. osaamisalat ja/tai meripätevyydet) merenkulkualan perustutkintoa voisi mielestäsi 
suorittaa oppisopimuskoulutuksena (mahdollisuudet)? Perustele.

Oppisopimuskoulutusta toteutetaan tälläkin hetkellä kaikilla osaamisaloilla. Käytännössä jos 
vahtiperämiesopiskelija työskentelee puolimatruusina ja suorittaa samalla ohjattua harjoittelua, hänelle 
tehdään oppisopimus ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti.

Jos pohditaan koko tutkinnon tai osaamisalan suorittamista oppisopimuksena eli tämä tapahtuisi laajemminkin 
kuin yksittäisten harjoittelujaksojen muodossa, ei sillekään ole mitään estettä. Kaikki perustuu opiskelijan 
henkilökohtaistamiseen ja mikäli työpaikka haluaisi sitoutua laajempaan työntekijän opintojen edistämiseen 
kuin ohjattu harjoittelu, se on joiltain osin mahdollista. Ns. sertikurssit tulisi kuitenkin näkemykseni mukaan 
suorittaa oppilaitoksella. Samoin muitakin kokonaisuuksia tulisi joiltain osin täydentää oppilaitoksella eri 
menetelmin. Tästä huolimatta, mutta laajemmallekin oppisopimuksen hyödyntämiselle olisi paljon 
mahdollisuuksia. Tämä tosin edellyttäisi työpaikan vahvaa sitoutumista tai ainakin erilaista ajattelutapaa. 
Monia opintoja pystyisi edistämään sujuvasti ohjatun harjoittelun aikana, tästä on olemassa hyviä esimerkkejä. 

4 Anttila, R. & Salmenhaara, T. (2010). Merenkulkualan koulutuksen tila ja kehittämistarpeet. Opetushallitus, Raportit ja 
selvitykset 2011:5
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Välttämättä ohjaajan työ ei edes paljoa poikkeaisi siitä, mitä ohjatun harjoittelun ohjaamiselta aivan oikeasti 
edellytettäisiin.
 
3 Mitä haasteita oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen voisi liittyä?

Tällä hetkellä varmasti suurimmat haasteet ovat työnantajien sitoutuminen sekä oppilaitoksen resurssit luoda 
aidosti henkilökohtaisia suunnitelmia. Jo ohjatun harjoittelun laatu vaihtelee suuresti jopa saman varustamon 
sisällä. Jos tähän haluttaisiin tuoda laajempaa oppilaitosyhteistyötä työntekijän kouluttamisen edistämiseen, 
tulisi henkilöstön olla sitoutuneempaa kuin mitä tällä hetkellä monella työpaikalla on. Esim. kansainvälinen 
miehistö ei olisi esteenä, koska opinnoissakin edellytetään riittävää englannin kielen osaamista. Kuitenkin, jos 
ohjaaminen on yksittäisen laivan miehistön harteilla, on aina iso riski epätasalaatuisuudelle. Työnantajilta 
kaivattaisiinkin kipeästi vahvempaa sitoutumista jo ohjatun harjoittelun ohjaamiseen.

Toinen, enemmänkin käytännön opettajan työhön liittyvä haaste on varmasti se, että käytännössä esimerkiksi 
tiettyjen kurssien (tutkinnon osan osa) tehtäviä ja materiaaleja ei välttämättä voi sellaisenaan hyödyntää 
laivalla tapahtuvaa opiskelua varten. Vaikka opettajille kuuluu työaikaa juuri tämän tyyppisen työn 
tekemiseen, ei sitä kuitenkaan ole rajattomasti ja sitä kuluu myös esim. arviointiin. Olisi hyödyllistä, jos 
oppilaitokset saisivat tehtyä pohjatyön tehtävien ja materiaalien muokkaamiseksi selkeäksi ja 
järjestelmälliseksi paketiksi, jota sitten voisi aina hieman hioa kunkin työpaikan mukaan. Tähän olisi hyvä saada 
myös hanke- tai muuta rahoitusta ja yhteistyötä oppilaitosten kesken. 

Kyselyvastauksen perusteella ammatillisen koulutuksen reformi ja koulutuksen järjestäjän aktivoituminen sekä 
joidenkin työnantajien kasvanut sitoutuneisuus ovat luoneet maaperää aiemmin lähestulkoon mahdottomaksi 
katsotulle merenkulun oppisopimuskoulutukselle. Koska oppisopimuskoulutus perustuu osaltaan 
työsuhteeseen, se laajemmin sovellettuna voisi myös kasvattaa merenkulun koulutuksen ja alan ammattien 
vetovoimaa.

Lopuksi

Vaikka kyselyvastaukset edustivat kohtuullisen monipuolisesti pääasiallisia kohderyhmiä (ulkomaanliikenteen 
varustamot, kotimaanliikenteen varustamot ja työmarkkinajärjestöt), vastausten kokonaismäärä jäi varsin 
vähäiseksi (10). Vastausten perusteella ei olisi ollut mielekästä arvioida tässä selvityksessä yksityiskohtaisesti 
merenkulkualan perustutkinnon vastaavuutta aineistosta nouseviin osaamistarvekokonaisuuksiin ja 
osaamistarpeisiin. On suositeltavaa, että perustetyöryhmä keskustelee keskenään ja sidosryhmien kanssa 
tuloksista varmistaakseen, ovatko juuri ne olennaisimpia asioita, jotka perustetyössä tulee ottaa huomioon.

Jotkut kyselyyn vastanneista olivat halukkaita saamaan OPH:lta tietoja ja päivityksiä tutkinnon perusteiden 
uudistamisen etenemisestä ja/tai tietoja mahdollisuuksista vaikuttaa tutkinnon perusteiden uudistamiseen 
(esim. osallistuminen mahdolliseen työpajaan sidosryhmille ja mahdollisuus antaa lausunto luonnoksesta 
uudistetuiksi tutkinnon perusteiksi). Näiden vastaajien yhteystiedot on toimitettu OPH:lle.
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Liite 1. STCW-sääntöihin perustuvien pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksenä olevien koulutusten sijoittuminen toisen ja korkea-asteen tutkintoihin. 
Pätevyyskirjat, joiden myöntämisen edellyttämän koulutuksen voi suorittaa useammassa kuin yhdessä tutkinnossa, on lihavoitu.

Miehitysasetuksen § ja 
pätevyyskirja (pk)

Merenkulkualan 
perustutkinto

Merenkulkualan 
ammattitutkinto

Laivasähkömestarin 
erikoisammatti-
tutkinto

Insinööri (AMK), 
merenkulku

Merikapteeni 
(AMK), merenkulku

Elektroteknikingenjör, 
fartygsautomation5

24 § Vahtiperämiehenkirja x x
25 § Lähiliikenteen 
perämiehenkirja

x6

26 § Lähiliikenteen 
päällikkökirja

x

27 § Yliperämiehenkirja x7

28 § Merikapteeninkirja x
36 § Vahtikonemestarinkirja x8 x
37 § Konemestarinkirja, 
alukset alle 3000 kW

x

39 § Konemestarinkirja x
41 § Sähkömestarinkirja x x
42 § Vahtimies kansi -pk x x x
43 § Vahtimies kone -pk x x x
45 § Matruusin pk x
46 § Konemiehen pk x
50 § Laivasähkömiehen pk x (x)9

5 Högskolan på Åland
6 Kattaa myös 26 §:n koulutusvaatimukset
7 Kattaa myös 28 §:n koulutusvaatimukset. Lisäksi, miehitysasetuksen 27 § 3 momentin mukaan, yliperämiehenkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä aluksella, jonka bruttovetoisuus on 
alle 3 000, jos hakijalla on: 1) vähintään STCW-säännöstön A-II/2 säännön 5 kohdan mukainen koulutus (jatkuu muilla vaatimuksilla). Tämä tarkoittaa tietyiltä osin kevennettyä 
merikapteenin STCW A-II/2 koulutusta, jota ei kuitenkaan järjestetä Suomessa.
8 Kattaa myös 37 §:n koulutusvaatimukset 
9 Täydentämällä laivasähkömiehen koulutus
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Liite 2. Merenkulun työntekijäjärjestöille muokattu kyselylomake.

SAATE

Suomen Konepäällystöliitto
Suomen Laivanpäällystöliitto
Suomen Merimies-Unioni SMU ry

OSAAMISTARVEKYSELY MERENKULKUALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISEKSI

Hyvä vastaaja,

tämä kysely on osa Opetushallituksen tilaamaa selvitystä, jonka tarkoituksena on toimia pohjana 
valmisteltaessa merenkulkualan perustutkinnon perusteita sekä mahdollisesti uudistettaessa merenkulkualan 
ammattitutkinnon perusteita. Kyselyvastausten perusteella arvioidaan osaltaan sitä, miten merenkulkualan 
perustutkinnon sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Saadut arviot otetaan huomioon tutkinnon perusteiden 
valmistelussa.

Merenkulkualan perustutkinnon perusteiden uudistaminen alkaa vuoden 2023 alussa ja uudistetut tutkinnon 
perusteet tulevat voimaan vuoden 2024 alusta. Tutkinnon perusteet on Opetushallituksen määräys, jota 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa. Merenkulkualan perustutkinnon 
perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta ja niiden suora linkki on 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7846217

Vastaajien henkilö- ja yhteystietoja ei taltioida, eikä käytetä muuhun kuin kyselyn toteutuksen edistämiseen 
(lähinnä mahdolliset muistutusviestit). Halutessanne voitte antaa suostumuksen kyselylomakkeessa 
mainittuihin muihin käyttötarkoituksiin.

Pyydämme lähettämään vastauksenne 14.11.2022 mennessä selvityksen tekijälle osoitteeseen 
markku.karkama(at)me.com. Mahdolliset kyselyä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse em. 
osoitteeseen. Tutkinnon perusteiden valmistelusta Opetushallituksessa vastaa yli-insinööri Timo Repo, 
etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Terveisin,

Markku Karkama
KT, perämies, ylitarkastaja (Traficom)

LIITTEET kyselylomake
Merenkulkualan perustutkinnon perusteet (pdf)
Merenkulkualan ammattitutkinnon perusteet (pdf)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7846217
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OSAAMISTARVEKYSELY MERENKULKUALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISEKSI

Johdanto

Merenkulkualan perustutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Pakollisilla tutkinnon 
osilla varmistetaan, että opiskelija saavuttaa tutkinnon keskeisen osaamisen. Valinnaiset tutkinnon osat 
puolestaan mahdollistavat osaamisen syventämisen tai ammattitaidon laajentamisen eri työtehtäviin.
 
Tutkinto muodostuu pääosin ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillinen tutkinnon osa perustuu työelämän 
toiminta- tai tehtäväkokonaisuuteen ja siinä tarvittavaan osaamiseen. Perustutkinnoissa on ammatillisten 
tutkinnon osien lisäksi yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisillä tutkinnon osilla vahvistetaan elinikäisen oppimisen 
valmiuksia, kuten viestintään, matematiikkaan ja yhteiskunnassa toimimiseen liittyvää osaamista.

Tässä kyselyssä keskitytään työelämän osaamistarpeisiin, jotka liittyvät ammatillisiin tutkinnon osiin.

Ammatilliset tutkinnon osat perustuvat työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Ammatillisten tutkinnon osien 
sisältö ja määrät vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkinnon osat perustuvat toimialan työprosesseihin ja 
tehtäväkokonaisuuksiin. Osaaminen, jota tarvitaan tutkinnon osan tehtäväkokonaisuudesta suoriutumiseen, 
on kuvattu ammattitaitovaatimuksina.

Pääosin ammatilliset tutkinnon osat ovat tutkintokohtaisia. Kuitenkin kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin 
sisältyy myös yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia, kuten Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta 
perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta sekä Korkeakouluopinnot. Täydellinen 
luettelo yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista löytyy Opetushallituksen sivuilla olevasta osiosta 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet
jossa on yleinen kuvaus tutkintojen perusteista.

Ennen kyselyyn vastaamista kannattaisi mahdollisuuksien mukaan tutustua merenkulkualan perustutkinnon 
perusteisiin ePerusteet-palvelussa. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää liitetiedostona olevaa pdf-versiota. Avaa 
tutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846217/rakenne ja lue Tutkinnon 
muodostuminen -kuvaus.  Avaa sitten linkki Kansi- ja konekorjauksen osaamisala, minkä jälkeen voit siirtyä 
oikealla nuolella lukemaan muidenkin osaamisalojen kuvaukset. Siirtymällä vielä Liite 1:een, löydät linkin 
takaisin Tutkinnon muodostuminen -kohtaan, jonka alaosasta voit avata valikon Ammatilliset tutkinnon osat ja 
sieltä edelleen (kaikille) pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, osaamisalojen pakolliset tutkinnon osat ja 
valinnaiset tutkinnon osat. Jos haluat aloittaa alusta, sinne pääsee käyttämällä edellä olevaa Avaa tutkinnon 
perusteet -linkkiä.

Taustatietokysymykset

a. Ruksikaa ammattiliittonne

Suomen Konepäällystöliitto [  ]
Suomen Laivanpäällystöliitto [  ]
Suomen Merimies-Unioni SMU ry [  ]

b. Ruksikaa edustamanne taho

Liiton toimisto [  ]
Jäsenyhdistys, piiri tai ammattiosasto [  ]
Muu, mikä? [  ]

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846217/rakenne
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Muut kysymykset

Vastatkaa kysymyksiin liittonne, jäsenyhdistyksenne, piirinne tai ammattiosastonne tietojen ja kokemusten 
pohjalta, halutessanne voitte ottaa kantaa myös tutkinnon perusteisiin.

1. Pätevyydet Vahtimies kansi, vahtimies kone (Kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat + tutkinnon 
osa Kansivahtimiehen tehtävät tai tutkinnon osa Konevahtimiehen tehtävät)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia vahtimiehiltä (kansi/kone) puuttuu?

Mitkä vahtimiesten (kansi ja/tai kone) ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia? 

2. Pätevyydet matruusi ja konemies (kansi- ja konekorjauksen osaamisala)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia matruuseilta ja/tai konemiehiltä puuttuu?

Mitkä ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia matruuseille ja/tai konemiehille? 

3. Vahtikonemestarin pätevyys (konepäällystön osaamisala)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia vahtikonemestareilta puuttuu?

Mitkä ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia vahtikonemestareille? 

4. Laivasähkömiehen pätevyys (sähkökäytön osaamisala)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia laivasähkömiehiltä puuttuu?

Mitkä ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia laivasähkömiehille? 

5. Vahtiperämiehen pätevyys (kansipäällystön osaamisala)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia vahtiperämiehiltä puuttuu?

Mitkä ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia vahtiperämiehille?

6. Kotimaanliikenteen pätevyydet kuljettaja, koneenhoitaja ja kotimaanliikenteen laivuri (valinnaiset 
tutkinnon osat 2)

Millaisia tarpeellisiksi katsomianne ammattiosaamisia kotimaanliikenteen pätevyyden omaavilta puuttuu? 
Mainitkaa myös pätevyys tai pätevyydet, joita puutteet koskevat.



21

Mitkä ammattiosaamiset eivät enää ole tarpeellisia kotimaanliikenteen pätevyyden omaavilta? Mainitkaa 
myös pätevyys tai pätevyydet, joita kannanottonne koskevat.

7. Uranvaihto. Jos merenkulkualan perustutkinnon suorittanut ei syystä tai toisesta voi jatkaa 
meripalvelua, millaista osaamista hänellä tulisi olla, jotta työllistyminen merenkulkua lähellä oleville 
aloille (meriklusteri) helpottuisi tai mahdollistuisi? Mainitkaa myös pätevyydet, joita kannanottonne 
koskevat.

8. Millaisia ammattiosaamisia merenkulkualan perustutkintoon pitäisi lisätä, jotta tutkinnon 
suorittaneilla olisi paremmat edellytykset työllistyä myös muihin liittonne edustamien toimialojen 
tehtäviin?

Mitä nämä muut toimialan tehtävät voisivat olla?

9. Kirjoittakaa muut mahdolliset kommenttinne ja ehdotuksenne siitä, miten työelämän osaamistarpeet 
tulisi ottaa huomioon merenkulkualan perustutkinnon perusteita uudistettaessa.

10. Kirjoittakaa mahdolliset kommenttinne merenkulkualan ammattitutkinnon perusteiden 
ajantasaisuudesta ja kehittämistarpeista, tutkinnon perusteet osoitteessa 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/6232730 sekä liitetiedostona (pdf).

Yhteystietojenne muut käyttötarkoitukset. Merkitkää kyllä, jos haluatte vastaanottaa Opetushallitukselta: 

 tietoja ja päivityksiä merenkulkualan perustutkinnon uudistamisen etenemisestä vuonna 2023

 tietoja mahdollisuuksista vaikuttaa tutkinnon perusteiden uudistamiseen (esim. osallistuminen 
mahdolliseen työpajaan sidosryhmille, mahdollisuus antaa lausunto luonnoksesta uudistetuiksi 
tutkinnon perusteiksi).

Jos vastaatte toiseen tai molempiin kohtiin kyllä, lisätkää tähän yhteystiedot, joita Opetushallitus saa käyttää 
tietojen ja päivityksien lähettämiseksi.

Suosittelemme muuntamaan täyttämänne kyselyn pdf-muotoon ennen lähettämistä, jotta se säilyisi 
muuttumattomana analyysivaiheessa.

Kiitos vastauksesta!

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/6232730

