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CMAS M1- ja M2 -kurssien järjestäminen 

Ohje CMAS M3 -kouluttajalle 

 

 

CMAS-kurssien järjestämisoikeus  

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen mukaisesti Sukeltajaliiton alaisia CMAS-kursseja 
saavat järjestää Sukeltajaliiton jäsenseurat ja Liiton yhteisöjäsenet. Ohjaaja- tai kouluttajakurssin hyväksytty 
suorittaminen antaa henkilölle henkilökohtaisen pätevyyden ohjaajan tai kouluttajan tehtävissä 
toimimiseen. Itsenäistä, seurojen tai yhteisöjäsenten ulkopuolella tapahtuvaa kurssien järjestämisoikeutta 
ohjaajilla ja kouluttajilla ei ole.  

CMAS kouluttajien oikeudet toimia kouluttajina ovat seuraavat: 

• CMAS M1-kouluttaja toimii CMAS-sukelluskurssien kouluttajana ja CMAS P1 -kurssin 
vastuukouluttajana 

• CMAS M2-kouluttaja toimii CMAS-sukelluskurssien vastuukouluttajana 
• CMAS M3-kouluttaja toimii CMAS M1- ja M2 -kouluttajakurssien ja enintään M2 -tasoisten 

kouluttaja-crossovereiden vastuukouluttajana 
• CMAS M3 -kurssien vastuukouluttaja on liittokouluttaja 

 

Joustavuutta kouluttajakoulutukseen 

Perinteisesti laitesukelluskouluttajakurssit on järjestänyt laitesukellusvaliokunta. Kouluttajakursseja on 
järjestetty myös seurojen isännöimänä, mutta silloinkin järjestäjänä on ollut valiokunta ja kouluttajina ovat 
toimineet liittokouluttajat. 

15.12.2018 julkaistussa Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli -asiakirjassa avattiin CMAS M1- ja M2 -
kurssien järjestämismahdollisuus Sukeltajaliiton/laitesukellusvaliokunnan lisäksi myös Liiton jäsenseuroille 
ja yhteisöjäsenille. Kurssin vastuukouluttajana toimimiseen tuli mahdollisuus myös sellaisille CMAS M3 -
kouluttajille, joita Sukeltajaliiton hallitus ei ole nimennyt liittokouluttajan tehtäviin. 

Uuden toimintamallin tavoitteena on lisätä kouluttajakoulutuksen joustavuutta ja tarjontaa. 
Seura/yhteisöjäsenvetoisesti järjestettävällä kouluttajakurssilla voidaan joustavammin muokata kurssin 
järjestämispaikkaa, aikatauluja ja toteutustapaa osallistujalähtöisemmäksi. Samalla voidaan paikkakunnan 
läheisyyden ja paikallisten olosuhteiden hyödyntämisellä järjestää koulutus kustannustehokkaasti. 
Tavoitteena on lisätä kouluttajakoulutuksen tavoitettavuutta ja sitä kautta myös kouluttajien määrää 
seuroissa ja yhteisöjäsenten toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on, että CMAS M3 -kouluttaja pystyy omalla 
alueellaan tarkkailemaan kouluttajakoulutuksen tarpeita ja aktiivisesti markkinoimaan tulevia 
kouluttajakursseja. 
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CMAS M3-kouluttajan tehtävät ja oikeudet 

• CMAS M3-kouluttajaksi tullaan suorittamalla CMAS Three Star Instructor -kurssi 
• Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseille kouluttajille valmiudet CMAS M1- ja M2 -

kouluttajakurssien vastuukouluttajana toimimiseen 
• CMAS M3 -kortti on voimassa viisi täyttä kalenterivuotta 
• CMAS M3 -kortin uusiminen edellyttää yleisessä koulutusohjeessa määritellyn kaikkien 

kouluttajakorttien uusintaa koskevien ohjeiden lisäksi myös erityisen e-oppimispaketin 
suorittamista ja osallistumista CMAS M3 -kouluttajien ja liittokouluttajien päivityspäivään 

• CMAS M3-kouluttaja voi toimia vastuukouluttajana Liiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten 
järjestämillä kouluttajakursseilla 

o myös sellaisten seurojen/yhteisöjäsenten, joiden jäsen hän ei itse ole 
• CMAS M3-kouluttajan tulee aktiivisesti kartoittaa alueensa kouluttajatarvetta ja markkinoida CMAS 

M1 ja M2-kouluttajakursseja 
• Kaikki kouluttajakurssit järjestetään Sukeltajaliiton ohjeiden mukaisesti ja niillä käytetään 

Sukeltajaliiton koulutusmateriaalia 
• Kouluttajakurssien on oltava avoimia kaikille pääsyvaatimukset täyttäville Liiton jäsenille  
• Kaikki kouluttajakurssit on ilmoitettava julkisesti Sukeltajaliiton sivujen kautta. Kurssi-ilmoitukseen 

on liitettävä kurssin lukujärjestys  
• CMAS M3-kouluttajan on annettava suostumuksensa sille, että Sukeltajaliitto julkaisee hänen 

yhteystietonsa 
o Nimi 
o Paikkakunta 
o etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi -muotoinen sähköpostiosoite (Sukeltajaliitto tarjoaa 

veloituksetta kaikkien CMAS M3 -kouluttajien käyttöön) 
• Kouluttajakurssin vastuukouluttaja  

o suunnittelee ja toteuttaa teoria-, allas- ja avovesiopetuksen 
o vastaa kurssin budjetista  
o  vastaa kouluttajakurssin käytännön järjestelyistä  
o varmistuu siitä, että oppilaille on hankittu oppilaspaketit 

• Jos kouluttajakurssilla on mukana CMAS M3 -kouluttajaharjoittelijan tehtävissä toimivia CMAS M2 -
kouluttajia, CMAS M3 -kouluttaja hyväksyy CMAS M1- ja M2 -kurssin oppilassuoritteet 

o CMAS M3 -kurssiin kuuluvat oppilassuoritteet voi hyväksyä vain liittokouluttaja 
• CMAS M3 -kouluttaja tukee alueellaan toimivia CMAS M1- ja M2-kouluttajia 

 

Sukeltajaliiton rooli 

Sukeltajaliitto 

• Tiedottaa ja markkinoi yleisesti kouluttajakoulutusta 
• Ohjaa kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneita henkilöitä alueelliseen kouluttajakoulutukseen 
• Kouluttaa valtakunnallisesti vuosittain CMAS M3-kouluttajia ja ylläpitää heidän osaamistaan  
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• Huolehtii CMAS M3 -kouluttajien näkyvyydestä 
• Laatii ja ylläpitää kouluttajakoulutuksen järjestämisohjeet 
• Luo ja ylläpitää kouluttajakoulutuksen materiaalia (e-oppiminen) 
• Perustaa kurssit e-oppimisjärjestelmään 
• Vastaa kortituksesta 
• Valvoo kurssien laatua 

 

Talous 
 
Sukeltajaliiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten järjestämät CMAS M1- ja M2 -kurssit 

Kurssin järjestäjä  

• hinnoittelee kurssin  
• laskuttaa osallistumismaksut  
• hoitaa kurssiin liittyvien kulujen suorittamisen Sukeltajaliitolle, kouluttajalle, tilojen tarjoajille ym. 

kolmansille osapuolille 

 

Sukeltajaliiton järjestämät valtakunnalliset CMAS M1- ja M2 -kurssit sekä CMAS M3 -kouluttajakurssit 

Sukeltajaliitto  

• hinnoittelee kurssin  
• laskuttaa osallistumismaksut 
• maksaa tilavuokrat ym. kulut 
• maksaa kurssin kouluttajien matkakulut ja päivärahat Liiton matkustusohjeen mukaisesti 

 

CMAS M3 -kouluttajakurssit 

• Sukeltajaliitto pyrkii järjestämään ja hinnoittelemaan CMAS M3 -kouluttajakurssit mahdollisimman 
omakustanteiseen hintaan 

• Mikäli seura tai yhteisöjäsen, jolla on tarve CMAS M3 -kouluttajan kouluttamiseen lähtee 
isännöimään CMAS M1- tai M2 -kurssia, jonka yhteydessä CMAS M3 -kouluttajakurssiin kuuluvia 
käytännön harjoitteita tehdään, hintaa saadaan useimmiten alennettua 

• Sukeltajaliitto myös kannustaa seuroja yhteistyöhön 
o harkitaan, tarvitaanko jokaiseen seuraan omaa CMAS M3 -kouluttajaa, vai voivatko seurat 

jakaa kouluttajaresurssia keskenään 
o seurat valitsevat yhteistyössä CMAS M3 -kouluttajakurssille lähetettävän henkilön tai 

henkilöt 
o seurat jakavat syntyneet kustannukset keskenään 
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CMAS M3 -kouluttajien ja liittokouluttajien päivityspäivät 

• CMAS M3 -kouluttajakorttia uusittaessa on pakollista suorittaa e-oppimispaketti ja osallistua CMAS 
M3 -kouluttajien ja liittokouluttajien päivityspäivään 

• Päivityspäivä on osallistujille ilmainen ja Sukeltajaliitto tarjoaa osallistujille lounaan 
• Päivityspäivään liittyvistä matkakuluista CMAS M3 -kouluttajat vastaavat itse 

 

Oppilaspaketti 

Oppilaspaketin kustannukset koostuvat  

• Sukeltajaliiton määrittelemästä e-oppimismateriaalimaksusta 
• Kortitusmaksusta 
• Sukeltajaliitolle kurssin perustamisesta ja kortituksesta aiheutuvista kuluista 

 

Noudatettavat ohjeet 

Sijainti: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus 

• Laitesukelluksen turvaohje 
• CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje 
• Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli 
• CMAS One Star Instructor järjestämisohje 
• Lähikouluttajasta M1 -kouluttajaksi täydennyskoulutus järjestämisohje 
• CMAS Two Star Instructor järjestämisohje 
• CMAS Three Star Instructor järjestämisohje 
• Laitesukelluksen liittokouluttaja 
• Kouluttajan ohjeita e-oppimiskurssin järjestämiseen 

  

Sijainti: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Säännöt ja ohjeet 

• Sukeltajaliiton kurinpitosääntö 
• Sukeltajaliiton eettiset ohjeet 

 

 

 

 

http://www.sukeltaja.fi/
http://www.sukeltaja.fi/
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CMAS M3-kouluttajan tarkistuslista 

 

• Kouluttajakoulutustarpeen tunnistaminen 
• Kurssisuunnitelman laatiminen 
• Budjetin laatiminen 
• Kurssin perustaminen Sukeltajaliiton koulutuskalenteriin  
• Kurssiohjelman liittäminen koulutuskalenterin kurssi-ilmoitukseen 
• Tilojen varaaminen (majoitus, ruokailut) 
• Suorituspaikkojen varaus / tarkistus (veneet, kaasuntäytöt) 
• Apuresurssien varmistus 
• Oppilaspakettien hankinta 
• E-oppimistoteutuksen tilaaminen Sukeltajaliiton toimistolta 
• Kurssin osasuoritteiden kirjaus kurssin kuluessa 
• Kortitus 
• Jälkimentorointi vuoden kuluessa kurssin päättymisestä (puhelu, sähköposti, etätyökalut,  

tapaaminen) 
• Arkistointi 

 


