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1 YLEISTÄ 

 

1.1 Määräyksen tarkoitus 

 

Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa luotsauslain (940/2003) 11 a §:n  

4 momentissa tarkoitetut tarkemmat määräykset luotsauslain 11 a §:n 1 momentissa tarkoi-

tettujen luotsaustutkinnon osa-alueiden sisällöstä, suorituksen hyväksymisestä ja hylkäämi-

sestä ja tutkinnosta annettavasta todistuksesta sekä luotsauslain 11 b §:ssä tarkoitetussa 

koeluotsauksessa noudatettavista menettelytavoista, järjestelyistä, olosuhteista sekä koeluot-

sausasiakirjoista. 

 

Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tällä määräyksellä luotsauslain 12 §:n 3 momentis-

sa, 14 §:n 6 momentissa ja 16 §:n 7 momentissa tarkoitettuja tarkempia määräyksiä luotsin 

ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden hakemiseen ja uudistamiseen liittyvistä menet-

telyistä. 

 

2 LUOTSAUSTUTKINNOT 

 

2.1 Luotsaustutkinnon osa-alueet 

 

Tutkintovaatimuksista säädetään luotsauslain 11 a §:ssä. Luotsin ohjauskirjan myöntämisen 

edellytyksenä oleva luotsaustutkinto koostuu peitepiirroskokeesta, kirjallisesta kokeesta ja 

laivasimulaattorissa tehtävästä kokeesta. 

  

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä oleva luotsaustutkinto koostuu peitepiirrosko-

keesta, kirjallisesta kokeesta ja laivasimulaattorissa tehtävästä kokeesta. 

  

Erivapauden myöntämisen edellytyksenä oleva luotsaustutkinto koostuu kirjallisesta kokeesta 

ja laivasimulaattorissa tehtävästä kokeesta.  

 

Luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi koeluotsaus. 

 

Kokeet suoritetaan merenkulkualan koulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa tai oppilai-

toksessa, joka täyttää luotsauslain 11 c §:ssä tarkoitetut yleiset vaatimukset ja 11 d §:ssä 

tarkoitetut erityisvaatimukset ja on hyväksytty luotsaustutkintojen järjestäjäksi.  

 

2.1.1 Yhdessä tai useammassa kokeessa todettavat asiat 

 

Kokeen suorittajan on osoitettava hallitsevansa seuraavat alukseen ja väylään liittyvät asiat 

joko yhdessä tai useammassa luotsaustutkintoon sisältyvässä kokeessa: 

 

1) aluksen ohjailtavuus pienellä nopeudella; 

2) aluksen käsittely väylällä vallitsevissa erilaisissa sääolosuhteissa;  

3) aluksen ohjailtavuus hidastettaessa ja kiihdytettäessä; 

4) väylän kapeikkojen ja matalikkojen hydrodynaaminen vaikutus alukseen; 

5) väylän virtausolosuhteet ja vedenkorkeudet sekä niiden hydrodynaaminen vaikutus aluk-

seen; 

6) erilaisten sääolosuhteiden vaikutus; 

7) erilaisten näkyvyysolosuhteiden vaikutus; 

8) tyypillinen muu liikenne väylällä ja sen läheisyydessä sekä sen huomioon ottaminen; ja 

9) vaativat liikennetilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiri-

öt. 
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Edellä mainituissa alakohdissa tarkoitettujen asioiden toteamisessa on otettava väylä- ja sa-

tamakohtaisesti huomioon vallitsevat olosuhteet sekä yleisten sääntöjen lisäksi paikalliset 

säännöt ja ohjeet. 

 

2.1.2 Kirjallisessa kokeessa ja laivasimulaattorissa tehtävässä kokeessa todetta-

vat asiat  

 

Kokeen suorittajan on sekä kirjallisessa kokeessa että laivasimulaattorissa tehtävässä kokees-

sa osoitettava tuntevansa seuraavat aluksen ominaisuuksiin ja aluksen liiketilan hallintaan 

sekä aluksen käsittelyyn liittyvät asiat: 

 

1) aluksen perusominaisuudet;  

2) aluksen ohjailtavuus syvässä ja matalassa vedessä; 

3) aluksen pysäyttäminen ja nopeuden hallinta syvässä ja matalassa vedessä; 

4) aluksen ohjailtavuus tuulessa; 

5) aluksen navigointi- ja kommunikointilaitteet; 

6) aluksen koneiston vaste sekä propulsio- ja peräsinjärjestelmät; 

7) aluksen ankkurointi; 

8) alustyypistä riippuen erityyppisten hinaajien tarve ja niiden sijoittaminen; ja 

9) luotsin otto- ja jättötilanteet. 

 

Edellä mainituissa alakohdissa tarkoitettujen asioiden toteamisessa on otettava väylä- ja sa-

tamakohtaisesti huomioon vallitsevat olosuhteet ja paikalliset säännöt. 

 

2.1.3 Peitepiirroskoe  

 

Kokeen suorittajan on peitepiirroskokeessa osoitettava tuntevansa seuraavat paikallistunte-

mukseen liittyvät asiat:  

 

1) väylän väyläalue, vesisyvyys ja varavesilaskelmat väylän mitoitusalukselle, kulkusuunnat, 

merenkulun turvalaitteet, ankkuripaikat, pohjan laatu, väylän läheisyydessä olevat saaret ja 

karikot sekä alusten kulkua rajoittavien esteiden alikulkukorkeudet; 

2) navigoinnissa, alusliikennepalvelun ja jäänmurtopalvelun kanssa kommunikoitaessa käytet-

tävä paikannimistö suomeksi tai ruotsiksi; ja 

3) kokeen kohteena olevaan väylään liittyvät VTS-alueet ja ilmoittautumispisteet. 

 

Peitepiirroskoe voidaan suorittaa useammassa osassa. 

 

2.1.4 Kirjallinen koe 

 

Kokeen suorittajan on kirjallisessa kokeessa osoitettava tuntevansa seuraavat säädöksiin, 

määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät asiat: 

 

1) alusliikennepalvelulaki (623/2005) ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset soveltu-

vin osin, luotsauslaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset sekä soveltuvin osin 

öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) ja merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 

sekä niiden nojalla annetut säädökset; 

2) alusliikennepalvelua ja siihen liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia sekä muita velvollisuuksia 

koskevat ohjeet; 

3) jäänmurtopalvelua koskevat ohjeet ja yhteistyökäytännöt; 

4) merialueella ja satamassa sattuvia onnettomuuksia koskevat hälytys- ja ilmoitusvelvollisuu-

det; 

5) tutkinnon kohteena olevaan väylään liittyvät satamat ja satama-alueet sekä niissä nouda-

tettavat toimintaohjeet; ja 
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6) Saimaan kanavan liikennettä koskevat määräykset, jos hakemuksen kohteena on Saimaan 

kanava. 

 

Kirjallinen koe suoritetaan hakemuksessa ilmoitetulla kielellä. 

 

2.1.5 Laivasimulaattorissa tehtävä koe 

 

Laivasimulaattorissa tehtävään kokeeseen kuuluvat reittisuunnitelman teko tutkinnon kohtee-

na olevalle väylälle ja sen toteuttaminen laivasimulaattorissa. 

 

Luotsin ohjauskirjaan liittyvän, laivasimulaattorissa tehtävän kokeen, suorittamisessa käytet-

tävän alusmallin tulee vastata hakemuksen kohteena olevalla väylällä liikennöivää alusta. 

Linjaluotsinkirjaan ja erivapauteen liittyvissä laivasimulaattorikokeissa alusmallin on vastattava 

mahdollisimman tarkkaan hakemuksen kohteena olevaa alusta. 

 

Laivasimulaattorissa tehtävä koe suoritetaan väylän tai sen osien molempiin suuntiin tai luotsin 

ohjauskirjaan tai linjaluotsinkirjaan merkittävään suuntaan. Kokeessa todetaan kokeen suorit-

tajan tiedot ja taidot reittisuunnitelman noudattamisen ja aluksen liiketilan hallinnan osalta 

vaihtelevissa olosuhteissa.  

 

Laivasimulaattorissa tehtävässä kokeessa on todettava, että kokeen suorittajalla on: 

 

1) tarvittava kielitaito; 

2) kyky toimia vuorovaikutuksessa komentosiltahenkilöstön kanssa; 

3) kyky tarvittavien ilmoitusten antamiseen alusliikennepalvelulle, satamille ja jäänmurtopal-

velulle sekä alusliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisten yhteyksien hoitamiseen muihin 

aluksiin; ja  

4) kyky päätöksentekoon ja kommunikointiin poikkeustilanteissa. 

 

2.1.6 Reittisuunnitelma 

 

Reittisuunnitelma voidaan tehdä joko kirjallisena tai sähköisessä muodossa. Reittisuunnitelman 

laatimisessa on noudatettava soveltuvin osin aluksen reittisuunnittelusta annettua Liikenteen 

turvallisuusviraston määräystä (TRAFI/12134/03.04.01.00/2011), ja siinä tulee huomioida 

edellä kohdissa 2.1.1‒2.1.4 tarkoitetut asiat soveltuvin osin. 

 

3 KOELUOTSAUS 

 

Koeluotsaus suoritetaan aluksella. Koeluotsauksen ottaa vastaan Liikenteen turvallisuusviras-

ton virkamies.  Koeluotsaus tehdään väylän molempiin suuntiin tai siihen suuntaan, joka mer-

kitään luotsin ohjauskirjaan tai linjaluotsinkirjaan. Koeluotsauksen suorittajan on koeluotsauk-

sessa osoitettava, että hänellä on edellä kohdan 2.1.1 alakohdassa 3 ja kohdan 2.1.2 alakoh-

dissa 2 ja 5 sekä soveltuvin osin alakohdissa 3 ja 6 sekä soveltuvin osin kohdassa 2.1.4 tarkoi-

tetut tiedot siinä määrin kuin ne voidaan liikennealue, aluksen tyyppi, liikennetilanne ja vuo-

denaika huomioon ottaen testata.  

 

Koeluotsauksessa on oltava läsnä aluksen päällikkö, ja jos aluksen päälliköllä ei ole linjaluot-

sinkirjaa, myös kokenut luotsi, jolla on ohjauskirja kyseiselle väylälle. Luotsin ohjauskirjan 

saamiseen liittyvässä koeluotsauksessa on aina oltava läsnä kokenut luotsi, jolla on ohjauskirja 

kyseiselle väylälle.  

 

Ennen koeluotsausta koeluotsauksen vastaanottajan, aluksen päällikön ja koeluotsauksen 

suorittajan sekä tarvittaessa luotsin tulee käydä läpi koeluotsaustapahtuma ja reittisuunnitel-

ma. 
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Koeluotsauksen aikana aluksella on käytettävä niitä laitteita ja niissä sellaisia säätöjä sekä 

noudatettava niitä menettelytapoja, jotka aluksella ovat väyläajossa normaalisti käytössä. 

  

Aluksen päällikön ja koeluotsauksen vastaanottajan tehtävänä on arvioida, ovatko olosuhteet 

sellaiset, että koeluotsaus voidaan suorittaa turvallisesti. Koeluotsausta ei voida suorittaa 

pelkästään sellaisissa olosuhteissa, joissa kiinteä jää rajoittaa merkittävästi aluksen ohjailua 

uomassa. Koeluotsauksen vastaanottajan tulee ottaa huomioon luotsin ja aluksen päällikön 

arvio koeluotsauksen suorittajan osaamisesta tehdessään päätöstä koeluotsauksen hyväksymi-

sestä. 

  

Todistuksena koeluotsauksen suorittamisesta laaditaan pöytäkirja (koeluotsauspöytäkirja), 

jonka aluksen päällikkö, koeluotsauksen suorittaja ja koeluotsauksen vastaanottaja allekirjoit-

tavat koeluotsauksen jälkeen. Pöytäkirja laaditaan lomakkeelle, jonka Liikenteen turvallisuusvi-

rasto on vahvistanut ja julkaissut sähköisessä muodossa. Koeluotsauksen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä tehdään merkintä koeluotsauspöytäkirjaan. 

    

Koeluotsaus voidaan suorittaa useammassa osassa.  

 

 

4 LUOTSAUSTUTKINNON OSA-ALUEIDEN JA KOELUOTSAUKSEN ARVIOINTI-

PERUSTEET 

 

4.1 Luotsaustutkinnon arviointiperusteet 

 

4.1.1 Peitepiirroskoe 

 

Peitepiirroskokeen hyväksymisen edellytyksenä on, että kokeen suorittaja osoittaa tuntevansa 

edellä kohdan 2.1.1 alakohdissa 1‒3 tarkoitetut asiat. Peitepiirroskoe hylätään, jos kokeen 

suorittaja ei hallitse vähintään 70 prosenttia edellytetyistä tiedoista tai hänellä ei ole väylän 

kriittisissä kohdissa selviytymiseksi tarvittavia tietoja. Peitepiirroskokeen arvioinnissa käyte-

tään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa ja sähköisessä muodossa julkaisemaa loma-

ketta (peitepiirroskoe). 

 

4.1.2 Kirjallinen koe 

 

Kirjallisen kokeen hyväksymisen edellytyksenä on, että kokeen suorittaja osoittaa tuntevansa 

edellä kohdissa 2.1.2‒2.1.4 tarkoitetut asiat soveltuvin osin. Kirjallinen koe hylätään, jos ko-

keen suorittaja ei hallitse vähintään 70 prosenttia edellytetyistä tiedoista. 

 

4.1.3 Laivasimulaattorissa tehtävä koe 

 

Laivasimulaattorissa tehtävän kokeen hyväksymisen edellytyksenä on, että kokeen suorittaja: 

 

1) tuntee reittisuunnitelmaa koskevat vaatimukset ja pystyy noudattamaan reittisuunnitelmaa 

laivasimulaattorissa tehtävässä kokeessa; 

2) tuntee aluksen toiminnalliset rajoitukset ja pystyy toimimaan niiden mukaisesti; 

3) pystyy koko ajan säilyttämään aluksen liiketilan hallinnan;  

4) hallitsee väyläalueen käytön ja käyttää hallitusti aluksen koneistoa sekä propulsio- ja  

peräsinjärjestelmiä; 

5) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää merimiestapaa; 

6) osaa soveltaa navigaatiotietämystään käytäntöön; 

7) kykenee asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja tekemään päätöksiä ottaen huomioon 

tilanteeseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat; 

8) tuntee ja hallitsee käytännössä komentosiltayhteistyössä noudatettavat menettelytavat; ja 
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9) pystyy kommunikoimaan tehokkaasti komentosillalla olevien henkilöiden, alusliikennepal-

velun, satamien, jäänmurtopalvelun ja muiden alusten kanssa. 

 

4.2 Koeluotsauksen arviointiperusteet 

 

Koeluotsauksen hyväksymisen edellytykset ovat soveltuvin osin samat kuin edellä kohdassa 

4.1.3 tarkoitetun laivasimulaattorissa tehtävän kokeen arviointiperusteet. Koeluotsauksen 

arvioinnissa käytetään Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä muodossa julkaisemaa 

lomaketta (koeluotsauspöytäkirja). 

 

 

5 LUOTSAUSTUTKINTOJEN JA KOELUOTSAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA HYLKÄÄMI-

NEN 

 

Luotsaustutkintoa suorittavan henkilön on suoritettava hyväksytysti kaikki tutkintoon kuuluvat 

kokeet. Henkilön, joka hakee luotsin ohjauskirjaa tai linjaluotsinkirjaa, on suoritettava hyväk-

sytysti myös koeluotsaus.  

 

Jos tutkintoa suorittava henkilö hylätään yhdessä tutkintoon kuuluvassa kokeessa, hänen on 

suoritettava kyseinen koe uudelleen. 

 

Jos tutkintoa suorittava henkilö hylätään useammassa kuin yhdessä tutkintoon kuuluvassa 

kokeessa, hänen on suoritettava koko tutkinto uudelleen. 

 

Hylätty koeluotsaus voidaan suorittaa uudelleen luotsauslain 11 b §:n 6 momentissa tarkoitet-

tujen ylimääräisten harjoittelumatkojen suorittamisen jälkeen. 

 

Tutkinnon tai koeluotsauksen suorittamisyritysten määrää ei ole rajoitettu. 

 

 

6 HAKEMUSMENETTELY 

 

6.1 Luotsin ohjauskirjan hakeminen 

 

Luotsin ohjauskirja on väyläkohtainen. Yhteen luotsin ohjauskirjaan voidaan kuitenkin tarvitta-

essa merkitä useita väyliä. Luotsin ohjauskirjaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta viras-

ton vahvistamalla ja sähköisessä muodossa julkaisemalla lomakkeella (luotsin ohjauskirjaha-

kemus). Hakemukseen on liitettävä ne tiedot, joita ei ole aikaisemmin toimitettu Liikenteen 

turvallisuusvirastoon ja joista voidaan todeta, täyttääkö hakija luotsauslain 12 §:n 1 momen-

tissa säädetyt ohjauskirjan myöntämisen edellytykset.  

 

6.2 Linjaluotsinkirjan hakeminen 

 

Linjaluotsinkirja on alus- ja väyläkohtainen. Linjaluotsinkirjaa haetaan Liikenteen turvallisuus-

virastolta viraston sähköisessä muodossa julkaisemalla lomakkeella (linjaluotsinkirjahakemus). 

Hakemukseen on liitettävä ne tiedot, joita ei ole aikaisemmin toimitettu Liikenteen turvalli-

suusvirastoon ja joista voidaan todeta, täyttääkö hakija luotsauslain 14 §:n 3 momentissa 

säädetyt linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytykset.   

 

Linjaluotsinkirjan saamisen edellytyksistä, kun tutkinto ja koeluotsaus on suoritettu englannin 

kielellä, säädetään luotsauslain 14 §:n 4 momentissa.  
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6.3 Erivapauden hakeminen 

 

Erivapaus on aluskohtainen, ja se voidaan myöntää joko yksittäiselle tai useammalle väylälle 

tai kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille jollakin rajatulla vesialueella. Erivapautta haetaan 

Liikenteen turvallisuusvirastolta viraston vahvistamalla ja sähköisessä muodossa julkaisemalla 

lomakkeella (erivapaushakemus). Hakemukseen on liitettävä ne tiedot, joita ei ole aikaisem-

min toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastoon ja joista voidaan todeta, täyttääkö hakija luot-

sauslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt erivapauden myöntämisen edellytykset.  

 

 

7 UUDISTAMISMENETTELY 

 

7.1 Luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden uudistamisen edelly-

tykset 

 

Luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden uudistamisen edellytyksistä säädetään 

luotsauslain 12, 14 ja 16 §:ssä sekä luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1385/2016, jäljempänä luotsausasetus) 3, 6 ja 8 §:ssä. Uudistamiseen liittyvistä menettelyis-

tä määrätään alla. 

 

7.2 Luotsin ohjauskirjan uudistaminen 

 

Luotsin ohjauskirjan uudistamisen edellytyksenä on, että luotsi täyttää luotsauslain 12 §:n  

2 momentissa säädetyt vaatimukset. Luotsin ohjauskirjan uudistamista koskevassa hakemuk-

sessa luotsin on osoitettava, että hänellä on luotsausasetuksen 3 §:ssä edellytetty määrä 

luotsaus- tai harjoittelumatkoja tai simulaattoriharjoittelua hakemuksen kohteena olevalla 

väylällä. Luotsin ohjauskirjan uudistamista haetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvista-

malla ja sähköisessä muodossa julkaisemalla lomakkeella (luotsin ohjauskirjahakemus).  

 

Jos luotsilta puuttuu harjoittelumatkoja tai vaadittavaa simulaattoriharjoittelua, luotsin ohjaus-

kirja voidaan luotsausasetuksen 3 §:n 6 momentin mukaan uudistaa myös  

suorittamalla koeluotsaus hakemuksen kohteena olevalla väylällä tämän määräyksen kohdan 3 

mukaisesti. 

 

7.3 Linjaluotsinkirjan uudistaminen  

 

Linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä on, että linjaluotsinkirjan haltija täyttää  

luotsauslain 14 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset. Linjaluotsinkirjan uudistamista  

koskevassa hakemuksessa linjaluotsinkirjan haltijan on osoitettava, että hän on luotsaus-

asetuksen 6 §:n 2 tai 4 momentin mukaisesti osallistunut aluksen navigointiin hakemuksen  

kohteena olevalla väylällä ja tarvittaessa esitettävä selvitys luotsausasetuksen 6 §:n 2 mo-

mentin 1 alakohdassa tarkoitetusta simulaattoriharjoittelusta. Linjaluotsinkirjan uudistamista 

haetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalla ja sähköisessä muodossa julkaisemalla 

lomakkeella (linjaluotsinkirjahakemus). 

 

Jos linjaluotsinkirjan haltijalta puuttuu harjoittelumatkoja tai vaadittavaa simulaattoriharjoitte-

lua, linjaluotsinkirja voidaan luotsausasetuksen 6 §:n 6 momentin mukaan uudistaa myös  

suorittamalla koeluotsaus hakemuksen kohteena olevalla väylällä tämän määräyksen kohdan 3 

mukaisesti. 
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7.4 Erivapauden uudistaminen  

 

Erivapauden uudistamisen edellytyksenä on, että erivapauden haltija täyttää luotsauslain 16 

§:n 5 momentissa säädetyt vaatimukset. Erivapauden uudistamista koskevassa hakemuksessa 

erivapauden haltijan on osoitettava, että hän on luotsausasetuksen 8 §:n 2 momentin mukai-

sesti osallistunut aluksen navigointiin hakemuksen kohteena olevalla väylällä tai vesialueella. 

Hänen on lisäksi esitettävä todistus luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 

kirjallisen kokeen suorittamisesta.  

 

Erivapauden uudistamista haetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalla ja sähköisessä 

muodossa julkaisemalla lomakkeella (erivapaushakemus). Hakemukseen on liitettävä todistus 

osallistumisesta hakemuksen kohteena olevan aluksen tai luotsauslain 16 §:n 2 momentissa 

tarkoitetun aluksen navigointiin. 

 

 

8 VOIMAANTULO 

 

Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

 

Tällä määräyksellä kumotaan luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden myöntämi-

seen liittyvästä koulutuksesta, tutkinnosta ja koeluotsauksesta 15 päivänä kesäkuuta 2011 

annettu Liikenteen turvallisuusviraston määräys (TRAFI/6798/03.04.01.00/2011). 
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