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L a k i

N:o 1664

rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään rautateillä liikkuvan
kaluston kuljettajien ja muiden rautateiden
liikenneturvallisuustehtävissä toimivien ikää,
ammattitaitoa, terveydentilaa ja muuta sopi-
vuutta koskevista vaatimuksista, kelpoisuu-
den saamisesta sekä kelpoisuutta koskevien
tietojen rekisteröimisestä.

Lisäksi tässä laissa säädetään koulutusta
liikenneturvallisuudesta rautateillä antavista
oppilaitoksista.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan valtion rataverkolla
liikenneturvallisuustehtävissä toimiviin ja

tehtäviin hakeutuviin sekä turvalaitteiden
asennus- ja huoltotehtävissä sekä turvamie-
henä toimiviin.

Lakia ei kuitenkaan sovelleta liikennetur-
vallisuustehtäviä Suomen ja Venäjän väli-
sessä rautatieyhdysliikenteessä Suomen val-
tion raja-alueella ja raja-asemilla hoitavaan
toisen valtion rautatieyrityksen henkilöstöön.

Yksityisraiteilla toimiviin tätä lakia sovel-
letaan siltä osin kuin suoritettava liikennetur-
vallisuustehtävä yksityisraiteella vaikuttaa
välittömästi liikennöintiin valtion rataver-
kolla.

Lakia ei sovelleta metro-, raitiovaunu- ja
pikaraitiotiejärjestelmiin.

3 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa, yksi-

tyisraiteita ja niillä käytettävää liikkuvaa ka-
lustoa sekä niiden muodostaman järjestelmän
toimintaa ja hallinnointia;
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2) liikenneturvallisuustehtävällä rautatie-
järjestelmässä suoritettavaa tehtävää, joka
vaikuttaa välittömästi rautatiejärjestelmän lii-
kenneturvallisuuteen;

3) turvamiehellä henkilöä, joka varoittaa
radalla työskenteleviä saapuvasta liikkuvasta
kalustosta;

4) rautatieyrityksellä yksityisoikeudellista
yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan
talousalueella myönnetyn toimiluvan nojalla
päätoimenaan harjoittaa rautatieliikennettä ja
jolla on hallinnassaan liikenteen harjoittami-
seen tarvittavaa liikkuvaa kalustoa; rautatie-
yrityksenä pidetään myös yksinomaan veto-
voimapalveluja tarjoavia yhteisöjä sekä rau-
tatieyritysten kansainvälistä yhteenliittymää;

5) museoliikenteellä museokalustolla tai
sellaiseen rinnastettavalla kalustolla rataver-
kolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä lii-
kennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele
toiminnallaan liiketaloudellista voittoa;

6) yksityisraiteella muuta kuin valtion
omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa
raidetta, jolla on liityntä valtion rataverk-
koon;

7) toiminnanharjoittajalla rautatieyritystä,
museoliikennettä harjoittavaa yritystä tai yh-
teisöä, yksityisraiteella toimivaa yritystä tai
yhteisöä, radanpitoa harjoittavaa yritystä ja
Liikennevirastoa;

8) liikkuvalla kalustolla henkilö- ja tavara-
liikenteessä sekä vaihtotyöliikenteessä käy-
tettävää veturia, henkilöliikenteeseen tarkoi-
tettua moottorijunaa ja rataverkon kunnossa-
pitoon tarkoitettua kiskoilla liikkuvaa kalus-
toa;

9) liikkuvan kaluston kuljettajalla veturin-
kuljettajaa ja muuta liikkuvan kaluston kul-
jettajaa, jolla tämän lain perusteella on kyky
ja lupa kuljettaa itsenäisesti, vastuullisesti ja
turvallisesti liikkuvaa kalustoa rautatieliiken-
teessä;

10) veturinkuljettajadirektiivillä vetureita
ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturin-
kuljettajien hyväksymisestä annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2007/59/EY.

4 §

Toiminnanharjoittajan vastuu

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan

siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa
mukana olevat liikenneturvallisuustehtäviä
hoitavat täyttävät tässä laissa säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset.

2 luku

Liikenneturvallisuustehtävissä toimivien
kelpoisuusvaatimukset

5 §

Liikenneturvallisuustehtävät

Tässä laissa tarkoitettuja rautateiden lii-
kenneturvallisuuteen vaikuttavia tehtäväko-
konaisuuksia ovat:

1) liikkuvan kaluston kuljettaminen;
2) vaihtotyö;
3) liikenteenohjaus;
4) ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaa-

minen.
Henkilöllä on oltava 1 momentissa mainit-

tuun tehtäväkokonaisuuteen kuuluvaa liiken-
neturvallisuustehtävää hoitaessaan suoritet-
tuna hyväksytysti 26 §:ssä tarkoitettu opinto-
suoritus.

Opintosuorituksen tulee olla suoritettu op-
pilaitoksessa, jonka Liikenteen turvallisuus-
virasto on hyväksynyt antamaan tehtävään
tarvittavan koulutuksen.

6 §

Kelpoisuusvaatimukset

Liikenneturvallisuustehtävässä toimivalta
vaaditaan, että hän:

1) on tehtävään sopiva;
2) terveytensä puolesta täyttää tässä laissa

säädetyt vaatimukset;
3) osaa ja ymmärtää riittävästi liikenteen-

hoidossa käytettävää kieltä;
4) on vähintään 18-vuotias ja enintään 67-

vuotias;
5) on hyvämaineinen siten, että häntä ei

ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden ai-
kana tuomittu rikoksesta, joka osoittaa hänet
sopimattomaksi toimimaan liikenneturvalli-
suustehtävissä;

6) on suorittanut hyväksytysti 26 §:ssä tar-
koitetun tehtäväkohtaisen koulutusohjelman.
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Liikkuvan kaluston kuljettajalla on oltava
tässä laissa säädetty lupakirja ja lisätodistus.

Muussa liikenneturvallisuustehtävässä toi-
mivalla kuin liikkuvan kaluston kuljettajalla
on oltava tässä laissa säädetty kelpoisuus-
kirja.

Liikenneturvallisuustehtävässä toimivalla
on oltava tehtävän vaativuustasoa vastaava
kielitaito. Liikenteen hoidossa käytettävän
kielen riittävästä taidosta voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 luku

Lupakirja ja lisätodistus

7 §

Lupakirja

Osoituksena siitä, että liikkuvan kaluston
kuljettaja täyttää 6 §:ssä määritellyt yleiset
kelpoisuusvaatimukset, hänelle myönnetään
lupakirja.

Lupakirjaa on pidettävä mukana kuljetetta-
essa liikkuvaa kalustoa.

Lupakirjan hakijalle ja haltijalle tehtävästä
terveystarkastuksesta ja psykologisesta hen-
kilöarvioinnista sekä niihin liittyvistä sopi-
vuus- ja soveltuvuuslausunnoista säädetään
muualla tässä laissa.

Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta
sen antamisesta, ellei 9 §:stä muuta johdu.

Myös muussa Euroopan talousalueen val-
tiossa myönnetty lupakirja on voimassa Suo-
messa.

8 §

Lupakirjan hakeminen

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää ha-
kemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan lu-
pakirjan, jos

1) hakija täyttää 6 §:n 1 momentissa sääde-
tyt vaatimukset;

2) hakijalla on tämän pykälän 2 momentin
mukainen peruskoulutus;

3) hakija on suorittanut hyväksytysti vaa-
ditun koulutusohjelman ja kokeen sekä saa-
nut siitä oppilaitokselta todistuksen;

4) hakija on saanut 30 §:ssä tarkoitetulta

lääkäriltä terveydentilaa koskevan myöntei-
sen lausunnon sopivuudestaan; ja

5) hakija on saanut 32 §:ssä tarkoitetulta
psykologilta myönteisen lausunnon soveltu-
vuudestaan.

Lupakirjaa hakevan on oltava suorittanut
perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun pe-
rusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän
sekä veturinkuljettajadirektiivin 11 artiklassa
tarkoitetun ammatillisen koulutuksen.

Liikenteen turvallisuusviraston on ratkais-
tava lupakirjan myöntämistä koskeva hake-
mus kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on
toimittanut sille kaikki hakemuksen käsitte-
lyä varten tarpeelliset tiedot.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tusta kokeesta voidaan antaa määräyksiä Lii-
kenteen turvallisuusviraston määräyksellä.

Lupakirjan myöntämisestä voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lu-
pakirjan päivittämisestä, uusimisesta, muutta-
misesta ja raukeamisesta sekä lupakirjan kie-
lestä, muodosta ja sisällöstä voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella.

Kadonneiksi, varastetuiksi tai tuhoutu-
neiksi ilmoitettujen lupakirjojen kaksoiskap-
paleiden myöntämisestä voidaan säätää val-
tioneuvoston asetuksella.

9 §

Lupakirjan pitäminen voimassa

Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta,
jos sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen
ja toimii tehtäväkohtaisen pätevyytensä mu-
kaisissa liikenneturvallisuustehtävissä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna.

Lupakirjan haltijan on käytävä 20 §:n 4
momentin mukaisissa määräaikaistarkastuk-
sissa, jotta lupakirja pysyy voimassa.

Lupakirjan voimassa pitämiseksi valtion
rataverkolla toimivan on suoritettava kertaus-
koulutus hyväksytysti kerran vuodessa.

Lupakirjan voimassa pitämiseksi yksityis-
raiteella toimivan on suoritettava kertauskou-
lutus hyväksytysti joka toinen vuosi.

Kertauskoulutuksen keston on oltava suh-
teessa tehtävän vaativuustasoon.

Kertauskoulutusta saa antaa 23 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu oppilaitos ja Liikenteen
turvallisuusviraston tehtävään hyväksymä
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rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen
perehtynyt.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
kertauskoulutusohjelman siten kuin 25 §:ssä
säädetään.

10 §

Lupakirjan peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusviraston on ilman
aiheetonta viivytystä peruutettava lupakirja,
jos lupakirjan haltija ei enää täytä kelpoisuus-
vaatimuksia. Lupakirja voidaan peruuttaa ko-
konaan tai määräajaksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on peruu-
tettava myöntämänsä lupakirja, jos liikkuvan
kaluston kuljettaja toistuvasti rikkoo tätä la-
kia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä taikka muutoin vakavasti vaaran-
taa toiminnallaan rautatieturvallisuutta ja lu-
pakirjan haltija ei ole kehotuksesta huoli-
matta korjannut menettelyään.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava päätöksestä viipymättä luvan haltijalle ja
sille toiminnanharjoittajalle, jonka palveluk-
sessa luvan haltija on tai jonka toiminnassa
hän on mukana.

Jos toisen Euroopan unionin jäsenvaltion,
jäljempänä jäsenvaltio, asianomainen toimi-
valtainen viranomainen on pyytänyt Liiken-
teen turvallisuusvirastoa peruuttamaan Lii-
kenteen turvallisuusviraston myöntämän lu-
pakirjan tai tekemään lisätarkastuksia, Lii-
kenteen turvallisuusviraston on ratkaistava
asia neljän viikon kuluessa ja ilmoitettava
päätöksestään pyynnön tehneelle toimivaltai-
selle viranomaiselle, Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimival-
taisille viranomaisille.

11 §

Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn lupakir-
jan peruuttaminen

Jos kuljettaja, jonka lupakirja on myön-
netty toisessa jäsenvaltiossa, ei enää täytä
kelpoisuusvaatimuksia, Liikenteen turvalli-
suusviraston on pyydettävä asianomaista toi-
mivaltaista viranomaista peruuttamaan lupa-
kirja tai tekemään lisätarkastuksia. Liikenteen

turvallisuusviraston on ilmoitettava pyyn-
nöstä Euroopan yhteisöjen komissiolle ja
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran-
omaisille.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on pyy-
tänyt 1 momentin mukaisesti asianomaista
toisen jäsenvaltion toimivaltaista viran-
omaista peruuttamaan lupakirjan tai teke-
mään lisätarkastuksia mutta tämän tekemä
päätös ei täytä asianmukaisia perusteita, Lii-
kenteen turvallisuusviraston on pyydettävä
päätöksestä Euroopan yhteisöjen komission
lausunto ja siinä pyydettävä komissiota tar-
vittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpitei-
siin.

12 §

Lisätodistus

Toiminnanharjoittaja antaa palvelukses-
saan tai toiminnassaan mukana olevalle liik-
kuvan kaluston kuljettajalle lisätodistuksen.

Lisätodistus osoittaa, että liikkuvan kalus-
ton kuljettajalla on oikeus kuljettaa lisätodis-
tuksessa määriteltyä kalustoa tietyllä rataver-
kon osalla. Lisätodistusta on pidettävä mu-
kana kuljetettaessa liikkuvaa kalustoa.

Lisätodistuksen hakijan on suoritettava hy-
väksytysti koe, jossa testataan lisätodistuk-
sessa määritellyn liikkuvan kaluston kuljetta-
miseen sekä rataverkon tuntemukseen tarvit-
tavaa ammatillista tietämystä sekä toiminnan-
harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän
tuntemusta tarvittavilta osin.

Lisätodistus kuuluu sen myöntäneelle toi-
minnanharjoittajalle, ja se on voimassa tois-
taiseksi, jos liikkuvan kaluston kuljettajan
palvelussuhde ei ole päättynyt. Toiminnan-
harjoittajan on annettava kuljettajalle lisäto-
distuksen oikeaksi todistettu jäljennös.

Toiminnanharjoittajan on määritettävä
osana turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä
menettely lisätodistuksia myönnettäessä ja
päivitettäessä veturinkuljettajadirektiivin mu-
kaisesti.

Lisätodistuksen myöntämisestä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisä-
todistuksen päivittämisestä, uusimisesta,
muuttamisesta, raukeamisesta sekä lisätodis-
tuksen kielestä, muodosta ja sisällöstä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.
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13 §

Lisätodistuksen peruuttaminen

Toiminnanharjoittajan on ilman aiheetonta
viivytystä peruutettava antamansa lisätodis-
tus, jos liikkuvan kaluston kuljettaja ei enää
täytä tehtävän kelpoisuusvaatimuksia. Lisäto-
distus voidaan peruuttaa kokonaan tai määrä-
ajaksi.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava lisä-
todistuksen peruuttamisesta viipymättä todis-
tuksen saaneelle kuljettajalle ja Liikenteen
turvallisuusvirastolle.

Jos liikkuvan kaluston kuljettaja ei enää
täytä tehtävän kelpoisuusvaatimuksia eikä
toiminnanharjoittaja ole peruuttanut todis-
tusta, Liikenteen turvallisuusviraston on pyy-
dettävä lisätodistuksen antanutta toiminnan-
harjoittajaa peruuttamaan lisätodistus tai te-
kemään lisätarkastuksia. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi kieltää liikkuvan kaluston
kuljettajaa toimimasta Suomen rataverkolla
odottaessaan lisätodistuksen antajan vasta-
usta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää
liikkuvan kaluston kuljettajaa toimimasta alu-
eellaan, jos kuljettaja aiheuttaa vakavan uh-
kan rautatiejärjestelmän turvallisuudelle.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
tava tieto toiminnan kieltämisestä Euroopan
yhteisöjen komissiolle ja muille toimivaltai-
sille viranomaisille.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto tai toisen
jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen vi-
ranomainen on pyytänyt lisätodistuksen Suo-
messa antanutta toiminnanharjoittajaa peruut-
tamaan lisätodistuksen tai tekemään lisätar-
kastuksia, toiminnanharjoittajan on ratkais-
tava asia neljän viikon kuluessa asiaa koske-
van pyynnön saatuaan ja ilmoitettava päätök-
sestään pyynnön tehneelle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

14 §

Poikkeukset

Liikkuvan kaluston kuljettaja ei tarvitse li-
sätodistusta, joka oikeuttaa ajamaan kysei-
sellä rataverkon osalla, jos ohjaamossa on
kuljettajaa avustamassa toinen liikkuvan ka-

luston kuljettaja, jolla on lisätodistuksella
osoitettu oikeus kuljettaa kalustoa rataverkon
osalla:

1) jos rautatieliikenteen häiriön vuoksi liik-
kuvaa kalustoa täytyy rataverkon haltijan
pyynnöstä kuljettaa toista reittiä tai rataa täy-
tyy kunnossapitää;

2) museoliikenteessä poikkeuksellisissa
yksittäistapauksissa;

3) tavaraliikenteessä poikkeuksellisissa yk-
sittäistapauksissa rataverkon haltijan suostu-
muksella;

4) uuden liikkuvan kaluston toimittamisen
tai esittelyn yhteydessä; tai

5) kuljettajakoulutuksen tai kokeen yhtey-
dessä.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitetusta kuljetuksesta etukä-
teen rataverkon haltijalle.

4 luku

Kelpoisuuskirja

15 §

Kelpoisuuskirja

Kelpoisuuskirja oikeuttaa haltijansa toimi-
maan muissa liikenneturvallisuustehtävissä
kuin liikkuvan kaluston kuljetuksessa siten
kuin kelpoisuuskirjassa on tarkemmin määri-
telty.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää
kelpoisuuskirjan hakemuksesta, jos:

1) hakija täyttää 6 §:n 1 momentissa sääde-
tyt vaatimukset;

2) hakija on suorittanut hyväksytysti vaa-
ditut opinnot ja saanut siitä oppilaitokselta
todistuksen;

3) hakija on saanut 30 §:ssä tarkoitetulta
lääkäriltä terveydentilaa koskevan myöntei-
sen lausunnon sopivuudestaan tehtävään; ja

4) hakija on saanut 32 §:ssä tarkoitetulta
psykologilta myönteisen lausunnon soveltu-
vuudestaan tehtävään.

Kelpoisuuskirja on pidettävä mukana hoi-
dettaessa liikenneturvallisuustehtäviä.

Kelpoisuuskirjan muodosta ja sisällöstä
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kel-
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poisuuskirjan myöntämisestä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

16 §

Kelpoisuuskirjan pitäminen voimassa

Kelpoisuuskirja on voimassa toistaiseksi,
jos sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen
ja toimii tehtäväkohtaisen pätevyytensä mu-
kaisissa liikenneturvallisuustehtävissä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna.

Kelpoisuuskirjan haltijan on käytävä
20 §:n 5 momentin mukaisissa määräaikais-
tarkastuksissa, jotta kelpoisuuskirja pysyy
voimassa.

Kelpoisuuskirjan voimassa pitämiseksi
valtion rataverkolla toimivan on suoritettava
kertauskoulutus hyväksytysti kerran vuo-
dessa.

Kelpoisuuskirjan voimassa pitämiseksi yk-
sityisraiteella toimivan on suoritettava kerta-
uskoulutus hyväksytysti joka toinen vuosi.

Kertauskoulutuksen keston on oltava suh-
teessa tehtävän vaativuustasoon.

Kertauskoulutusta saa antaa 23 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu oppilaitos ja Liikenteen
turvallisuusviraston tehtävään hyväksymä
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen
perehtynyt henkilö.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
kertauskoulutusohjelman siten kuin 25 §:ssä
säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
määräyksiä kertauskoulutuksen sisällöstä ja
kestosta.

17 §

Kelpoisuuskirjan voimassaolon uudistaminen

Jos henkilö on saanut koulutuksen muuhun
liikenneturvallisuustehtävään kuin liikkuvan
kaluston kuljettamiseen mutta hänen kelpoi-
suuskirjansa ei ole voimassa 16 §:ssä sääde-
tyn vuoksi, hänen on suoritettava hyväksy-
tysti sekä kertauskoulutus että käytännön
osaamista osoittava koe voidakseen jälleen
toimia liikenneturvallisuustehtävässä.

Jos henkilö ei ole hoitanut 1 momentissa

tarkoitettua tehtävää viiteen vuoteen tai sitä
pidempään, hänen on suoritettava 1 momen-
tissa tarkoitetun koulutuksen ja kokeen li-
säksi laite- tai kalustokohtainen koulutusoh-
jelma voidakseen aloittaa uudelleen kysei-
sissä tehtävissä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
määräyksiä laite- tai kalustokohtaisen koulu-
tusohjelman sisällöstä.

18 §

Kelpoisuuskirjan peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusviraston on ilman
aiheetonta viivytystä peruutettava kelpoisuus-
kirja, jos sen haltija ei enää täytä tehtävän
kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuuskirja voi-
daan peruuttaa pysyvästi tai määräajaksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on peruu-
tettava myöntämänsä kelpoisuuskirja, jos hal-
tija toistuvasti rikkoo tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka
muutoin vakavasti vaarantaa toiminnallaan
rautatieturvallisuutta ja kelpoisuuskirjan hal-
tija ei ole kehotuksesta huolimatta korjannut
menettelyään.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava päätöksestä viipymättä kelpoisuuskirjan
haltijalle ja sille toiminnanharjoittajalle,
jonka palveluksessa tai toiminnassa tämä on
mukana.

5 luku

Terveydentilaa koskevat vaatimukset ja
terveydentilan arviointi

19 §

Yleiset terveydentilaa koskevat vaatimukset

Liikenneturvallisuustehtävissä ja turvalait-
teiden asennus- ja huoltotehtävissä sekä tur-
vamiehenä saa toimia vain henkilö, jolla on
riittävät fyysiset ja henkiset toimintaedelly-
tykset kyseiseen tehtävään. Tämä on osoitet-
tava voimassa olevalla 20 §:n 3 momentissa
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tarkoitetulla myönteisellä sopivuuslausun-
nolla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tehtä-
vässä ei saa toimia henkilö, jonka sairaus,
vika, vamma, muu toimintakyvyn heikenty-
minen tai muu vastaava ominaisuus olennai-
sesti heikentää hänen kykyään toimia pysy-
västi tai väliaikaisesti kyseisessä tehtävässä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tehtä-
vässä toimiva henkilö saa käyttää lääkeai-
neita, jotka voivat vaikuttaa 1 momentissa
tarkoitetun tehtävän hoitamiseen ainoastaan,
jos 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu rautatiea-
lan asiantuntijalääkäri tai 31 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu työterveyshuollon ammatti-
henkilö hyväksyy niiden käytön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön
terveydentilaa koskevien vaatimusten täytty-
mistä arvioitaessa on otettava huomioon teh-
tävän vaativuustaso.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa mää-
räykset aisteille asetettavista vaatimuksista
sekä tehtävien hoitamiseen vaikuttavista sai-
rauksista, vioista, vammoista, muusta toimin-
takyvyn heikentymisestä tai muusta vastaa-
vasta 1 momentin mukaisen tehtävän hoita-
mista heikentävästä ominaisuudesta sekä nii-
den arviointimenettelystä.

20 §

Terveydentilan arviointi

Toiminnanharjoittajan on varmistettava,
että 19 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tehtä-
vässä aloittava käy työterveyshuoltolain
(1383/2001) mukaisessa terveystarkastuk-
sessa ennen kuin hän aloittaa tehtävässään.

Terveystarkastus on tehtävä aina myös, jos
on syytä epäillä, että:

1) henkilön terveydentila ei täytä 19 §:ssä
tarkoitettuja tai sen nojalla säädettyjä vaati-
muksia; tai

2) terveystarkastukseen on muita liikenne-
turvallisuuteen liittyviä erityisiä syitä.

Jäljempänä 30 §:ssä tarkoitettu lääkäri an-
taa terveystarkastuksen perusteella kirjallisen
lausunnon henkilön terveydellisestä sopivuu-
desta 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin teh-
täviin. Lausunto on voimassa seuraavaan tä-

män pykälän 4 tai 5 momentissa tarkoitettuun
määräaikaiseen terveystarkastukseen, toimin-
nanharjoittajan määräämään terveystarkas-
tukseen tai 30 §:ssä tarkoitetun lääkärin ter-
veystarkastukseen saakka.

Liikkuvan kaluston kuljettajalle on tehtävä
terveystarkastus sinä vuonna, jona hän täyttää
25 vuotta ja sen jälkeen vähintään kolmen
vuoden välein 55 ikävuoteen asti ja sen jäl-
keen joka vuosi.

Turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtä-
vissä ja turvamiehinä toimiville sekä muissa
liikenneturvallisuustehtävissä toimiville kuin
liikkuvan kaluston kuljettajille on tehtävä ter-
veystarkastus sinä vuonna, jona henkilö täyt-
tää 25 vuotta. Tämän jälkeen määräaikainen
terveystarkastus on tehtävä vähintään viiden
vuoden välein, kunnes he täyttävät 40 vuotta.
Tämän jälkeen terveystarkastus on tehtävä
vähintään kolmen vuoden välein 61 ikävuo-
teen asti ja sen jälkeen joka vuosi.

Säännökset terveystarkastuksesta ja sen si-
sällöstä annetaan Liikenteen turvallisuusvi-
raston määräyksellä.

21 §

Psykologinen soveltuvuus

Toiminnanharjoittajan on varmistettava,
että 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu psyko-
logi tekee liikenneturvallisuustehtävässä
aloittavalle psykologisen henkilöarvioinnin
varmistaakseen, että tällä on riittävät psyko-
logiset valmiudet ja soveltuvuus tehtävään.
Ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavalle
ei tarvitse tehdä edellä tarkoitettua arviointia.

Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä
aina myös, jos 31 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun työterveyshuollon ammattihenkilön ar-
vion perusteella on syytä epäillä, että liiken-
neturvallisuus vaarantuu, koska liikennetur-
vallisuustehtävässä toimivalla ei enää ole
psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitami-
seksi.

Psykologi antaa psykologisen henkilöarvi-
oinnin tulosten perusteella kirjallisen lausun-
non arvioidun psykologisesta soveltuvuu-
desta liikenneturvallisuustehtäviin.

Säännökset psykologisen henkilöarvioin-
nin tekemisestä sekä liikenneturvallisuusteh-
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tävää hoitavan henkilön psykologisten omi-
naisuuksien ja soveltuvuuden arvioimisesta
annetaan Liikenteen turvallisuusviraston
määräyksellä.

22 §

Huumaavat aineet ja toimintakyvyn
heikkeneminen

Edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua
tehtävää ei saa hoitaa myöskään se, jonka
veren alkoholipitoisuus on alkoholin nautti-
misesta kohonnut tai joka on käyttänyt muuta
huumaavaa ainetta niin, että sitä on hänen
elimistössään havaittava määrä.

Edellä 1 momentissa mainittua tehtävää ei
saa hoitaa myöskään henkilö, joka sairauden
tai väsymyksen johdosta taikka muusta vas-
taavasta syystä ei voi hoitaa tehtävää liiken-
neturvallisuutta vaarantamatta.

6 luku

Oppilaitokset ja koulutusohjelma

23 §

Oppilaitokset

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta toistaiseksi tai määräajaksi
tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestä-
jäksi oppilaitoksen, jonka henkilöstöllä on
koulutustehtävässä tarvittava rautatiejärjestel-
män hyvä ammatillinen osaaminen. Oppilai-
toksen hyväksyminen voidaan rajoittaa kos-
kemaan yhden tai useamman koulutusohjel-
man mukaista koulutusta.

Jos oppilaitoksen järjestämän koulutuksen
laajuus muuttuu oleellisesti, sen on pyydet-
tävä Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta
hyväksyntää. Liikenteen turvallisuusvirasto
voi myös tarkistaa oppilaitoksen hyväksyn-
nän, jos liikenneturvallisuustehtäviä koskevia
kelpoisuusvaatimuksia muutetaan olennai-
sesti.

Hyväksyttyjen oppilaitosten luetteloin-

nista, oppilaitosten hyväksymisen rajaami-
sesta ja muista teknisistä yksityiskohdista
voidaan tarvittaessa säätää valtioneuvoston
asetuksella.

24 §

Opetushenkilöstö ja opetusvälineet

Oppilaitoksen hyväksymisen edellytyksenä
on, että sillä on toiminnan laajuuteen nähden
riittävä opetushenkilöstö sekä asianmukaiset
opetusvälineet ja toimitilat sekä opetuksesta
vastaava henkilö, joka ohjaa, valvoo ja kehit-
tää koulutusta ja toimii muutoinkin tosiasial-
lisesti tehtävässä.

Kouluttajalla ja opetuksesta vastaavalla
henkilöllä on oltava tehtävän edellyttämät tie-
dot ja taidot sekä riittävä alan tuntemus.

Oppilaitos vastaa siitä, että opetushenkilös-
töllä on koulutustoiminnan edellyttämä ope-
tusalan sekä toimialan ja sitä koskevan lain-
säädännön tuntemus.

Kouluttajien ja opetuksesta vastaavan kel-
poisuusvaatimuksista voidaan säätää tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

25 §

Koulutusohjelmien hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
oppilaitoksen hakemuksesta liikenneturvalli-
suustehtävien tehtäväkohtaiset koulutusohjel-
mat. Koulutusohjelmaan on sisällyttävä ope-
tusta ainakin rautatiejärjestelmän perustie-
doista, tehtävissä sovellettavista säännöksistä
ja määräyksistä sekä työnopastusta koulutus-
ohjelman mukaisissa tehtävissä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
tarkempia määräyksiä koulutusohjelmien si-
sällöstä ja koulutusmenetelmistä.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto havait-
see olennaisia puutteellisuuksia hyväksymäs-
sään koulutusohjelmassa, virasto voi peruut-
taa hyväksynnän.

26 §

Tehtäväkohtainen pätevyys

Koulutusohjelman mukainen hyväksytty
opintosuoritus antaa tehtäväkohtaisen päte-
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vyyden koulutusohjelmassa määriteltyyn teh-
tävään.

27 §

Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan
lupakirjaan oikeuttavan tutkinnon vastaanot-
tajat. Hyväksymisen edellytyksenä on, että
hakija on perehtynyt erityisesti vastaanotta-
mansa tutkinnon aihepiiriin ja hänellä on riit-
tävää käytännön kokemusta siitä.

Toiminnanharjoittaja hyväksyy liikkuvan
kaluston kuljettajan lisätodistukseen oikeutta-
van tutkinnon vastaanottamista varten tutkin-
non vastaanottajan, jos hakija on perehtynyt
erityisesti vastaanottamansa tutkinnon aihe-
piiriin ja hänellä on riittävää käytännön koke-
musta siitä.

Tutkintojen vastaanottajat hyväksytään
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilta
tutkinnon vastaanottajilta edellytettävistä tie-
doista, taidoista, alan tuntemuksesta ja päte-
vyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon vas-
taanotto-oikeuden voimassaolosta.

28 §

Kertauskouluttajan hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta kertauskoulutuksen antamista
varten kouluttajan enintään viideksi vuodeksi
kerrallaan. Hyväksymisen edellytyksenä on,
että hakija on perehtynyt erityisesti rautatie-
järjestelmän liikenneturvallisuuteen ja hä-
nellä on riittävää käytännön kokemusta siitä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
määräyksiä kertauskouluttajalta edellytettä-
vistä tiedoista, taidoista ja alan tuntemuksesta
sekä pätevyyden ylläpitämisestä.

29 §

Hyväksynnän peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa toistaiseksi tai määräajaksi oppilaitoksen
hyväksynnän kokonaan tai osittain, jos se ei
enää täytä hyväksynnän saamisen edellytyk-
siä taikka oppilaitos ei ole hankkinut koulu-
tusohjelmilleen 25 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua hyväksyntää tai se muutoin toimii va-
kavasti vastoin sille hyväksymispäätöksessä
asetettuja ehtoja tai säädettyjä tai määrättyjä
velvollisuuksia ja oppilaitos ei ole kehotuk-
sesta huolimatta korjannut menettelyään. Op-
pilaitosta on kuultava ennen peruuttamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa toistaiseksi tai määräajaksi kertauskoulut-
tajan hyväksynnän, jos kertauskouluttaja ei
enää täytä hyväksynnän saamisen edellytyk-
siä taikka toimii vakavasti vastoin hänelle
hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja tai
säädettyjä tai määrättyjä velvollisuuksia ja
kertauskouluttaja ei ole kehotuksesta huoli-
matta korjannut menettelyään. Ennen hyväk-
synnän peruuttamista Liikenteen turvallisuus-
viraston on kuultava kouluttajaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa toistaiseksi tai määräajaksi 27 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitettujen tutkintojen vas-
taanottajan hyväksynnän, jos tutkinnon vas-
taanottaja ei enää täytä hyväksynnän saami-
sen edellytyksiä taikka toimii vakavasti vas-
toin hänelle hyväksymispäätöksessä asetet-
tuja ehtoja tai säädettyjä tai määrättyjä vel-
vollisuuksia ja tutkinnon vastaanottaja ei ole
kehotuksesta huolimatta korjannut menettely-
ään. Ennen hyväksynnän peruuttamista Lii-
kenteen turvallisuusviraston on kuultava tut-
kinnon vastaanottajaa sekä toiminnanharjoit-
tajaa.

Toiminnanharjoittaja voi peruuttaa toistai-
seksi tai määräajaksi 27 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tutkinnon vastaanottajan hyväk-
synnän, jos tutkinnon vastaanottaja ei enää
täytä hyväksynnän saamisen edellytyksiä
taikka toimii vakavasti vastoin hänelle hy-
väksymispäätöksessä asetettuja ehtoja tai sää-
dettyjä tai määrättyjä velvollisuuksia ja tut-
kinnon vastaanottaja ei ole kehotuksesta huo-
limatta korjannut menettelyään. Ennen hy-
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väksynnän peruuttamista toiminnanharjoitta-
jan on kuultava tutkinnon vastaanottajaa.

7 luku

Terveydentilan arviointi ja
arviointimenettelyt

30 §

Rautatiealan asiantuntijalääkäri

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja tehtäviä hoitavien henkilöiden tervey-
dentilan ja liikennekelpoisuuden arviointia
varten asiantuntijalääkärin. Lääkäriltä vaadi-
taan, että:

1) hän on perehtynyt liikennelääketietee-
seen;

2) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset hyvin;

3) hänellä on käytännön kokemusta alan
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja

4) hänellä on todistus säännöllisestä osal-
listumisesta Liikenteen turvallisuusviraston
järjestämään täydennyskoulutukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston antama hy-
väksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että
asiantuntijalääkäri säännöllisesti osallistuu
täydennyskoulutukseen.

Asiantuntijalääkäriltä vaadittavasta päte-
vyydestä säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Asiantuntijalääkärin täyden-
nyskoulutuksen kestosta ja sisällöstä sekä
siitä, kuinka usein hänen on osallistuttava
täydennyskoulutukseen, säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

31 §

Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammat-
tihenkilö

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja tehtäviä hoitavien henkilöiden terveys-
tarkastusten tekemistä varten työterveyshuol-
tolaissa tarkoitetun työterveyshuollon ammat-

tihenkilön. Ammattihenkilöltä vaaditaan,
että:

1) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset riittävän hyvin;

2) hänellä on käytännön kokemusta alan
työpaikkaselvitysten tekemisestä;

3) rautatiealan asiantuntijalääkäri on käy-
tännössä perehdyttänyt hänet terveystarkas-
tusten tekemiseen; ja

4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään täy-
dennyskoulutukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston antama hy-
väksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että
työterveyshuollon ammattihenkilö säännölli-
sesti osallistuu täydennyskoulutukseen.

Työterveyshuollon ammattihenkilöltä vaa-
dittavasta pätevyydestä sekä täydennyskoulu-
tuksen kestosta ja sisällöstä sekä siitä, kuinka
usein hänen on osallistuttava täydennys-
koulutukseen, säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

32 §

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
hakemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi rautatieliikenteen asiantuntijapsykolo-
gin, jolla on oikeus tehdä liikenneturvalli-
suustehtävissä toimivien psykologinen henki-
löarviointi.

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta
edellytetään, että:

1) hänellä on hyvä työ- ja organisaatiopsy-
kologian ja psykologisen henkilöarvioinnin
tuntemus;

2) hän on perehtynyt liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimivilta vaadittavien psykologis-
ten ominaisuuksien arviointiin;

3) hänellä on käytännön kokemusta psyko-
logisten ominaisuuksien arvioinnista; ja

4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään täy-
dennyskoulutukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston antama hy-
väksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että
rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi sään-
nöllisesti osallistuu täydennyskoulutukseen.

Asiantuntijapsykologilta vaadittavasta pä-
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tevyydestä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Asiantuntijapsykologin
täydennyskoulutuksen kestosta ja sisällöstä
sekä siitä, kuinka usein hänen on osallistut-
tava täydennyskoulutukseen, säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.

33 §

Rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyn-
nän ja muiden asiantuntijoiden hyväksynnän

peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-
taa toistaiseksi tai määräajaksi 30—32 §:ssä
tarkoitetun asiantuntijan hyväksynnän, jos
asiantuntija ei enää täytä hyväksynnän saami-
sen edellytyksiä taikka ei ole osallistunut Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään täy-
dennyskoulutukseen tai toimii muutoin vaka-
vasti vastoin hänelle hyväksymispäätöksessä
asetettuja ehtoja tai säädettyjä tai määrättyjä
velvollisuuksia ja asiantuntija ei ole kehotuk-
sesta huolimatta korjannut menettelyään.

Ennen hyväksynnän peruuttamista Liiken-
teen turvallisuusviraston on kuultava asian-
tuntijaa.

8 luku

Erivapaus

34 §

Erivapauden myöntäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityi-
sestä syystä myöntää 19 §:n 1 momentissa
tarkoitettua tehtävää hoitavalle erivapauden
toistaiseksi tai määräajaksi tehtäväkohtaisista
pätevyysvaatimuksista ja terveydentilaa kos-
kevista vaatimuksista.

Erivapaus ei saa vaarantaa rautatieliiken-
teen turvallisuutta. Päätöksessä voidaan aset-
taa ehtoja ja rajoituksia turvallisuuden var-
mistamiseksi.

35 §

Terveydentilaa koskevan erivapauden peruut-
taminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruut-

taa 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää
hoitavalle terveydentilavaatimuksista myön-
netyn erivapauden, jos henkilön terveydenti-
lassa tai erivapauden myöntämiseen vaikutta-
neissa muissa henkilön olosuhteissa tapahtuu
sellainen muutos, joka voi vaarantaa rautatie-
liikenteen turvallisuuden. Erivapaus voidaan
peruuttaa pysyvästi tai määräajaksi.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitet-
tava päätöksestä viipymättä asianomaiselle ja
sille toiminnanharjoittajalle, jonka palveluk-
sessa tai toiminnassa tämä on mukana.

9 luku

Kelpoisuusrekisteri

36 §

Kelpoisuusrekisterin käyttötarkoitus

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää kelpoi-
suusrekisteriä rautatieliikenteen valvomi-
seksi, lupa- ja kelpoisuuskirjatietojen hallin-
noimiseksi, lupaa koskevan päätöksen teke-
miseksi ja sen valvontaa varten, rautatielii-
kenteen turvaamiseksi, Suomea sitovien kan-
sainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja
muiden Liikenteen turvallisuusviraston toimi-
alaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Kelpoisuusrekisteri on henkilötietolaissa
(523/1999) tarkoitettu henkilörekisteri.

Kelpoisuusrekisteriä voidaan pitää sähköi-
sesti.

37 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jollei tässä laissa toisin säädetä, kelpoi-
suusrekisteriin kuuluvien tietojen salassapi-
toon ja niiden luovuttamiseen sovelletaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999) ja muuhun henkilötietojen
käsittelyyn henkilötietolakia.

38 §

Rekisteröidyt

Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa tietoja:
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1) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen
turvallisuusvirastolta lupakirjaa liikkuvan ka-
luston kuljettamiseen tai kelpoisuuskirjaa
muussa rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävässä toimimiseen;

2) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen
turvallisuusvirastolta 34 §:n mukaista eriva-
pautta;

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta hen-
kilöstä, joka on syyllistynyt 52—54 §:ssä
tarkoitettuihin rikoksiin; ja

4) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta hen-
kilöstä, johon liittyen on käynnissä 3 koh-
dassa tarkoitettua tekoa koskeva esitutkinta,
syyteharkinta tai oikeudenkäynti.

39 §

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on luvan
myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen
edellytysten arvioimiseksi oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada rikosrekisteristä,
sakkorekisteristä, oikeushallinnon tietojärjes-
telmistä syyteharkinnassa olevista rikosasi-
oista sekä esitutkintaviranomaisilta luvan ha-
kijasta tai haltijasta tieto rautatiejärjestelmän
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huu-
maavan aineen käyttämisestä rautatieliiken-
teessä, rautatierikkomuksesta, tämän lain
53 §:ssä tarkoitetuista rikoksista sekä niitä
koskevasta käynnissä olevasta esitutkinnasta,
syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä sa-
moin kuin mainituista teoista tuomituista ran-
gaistuksista ja muista seuraamuksista. Tiedot
voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.
Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista
tietojen vastaanottajan on esitettävä selvitys
siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan
asianmukaisesti.

Kelpoisuusrekisteriin merkitään tarpeelli-
set tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toi-
miville henkilöille myönnetyistä lupakirjoista
ja lisätodistuksista sekä kelpoisuuskirjoista.
Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa 38 §:ssä
tarkoitetusta henkilöstä nimen, henkilötun-
nuksen ja muut yksilöinti- sekä yhteystiedot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa re-

kisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
set veturinkuljettajadirektiivissä ja yhteentoi-
mivuuden teknisissä eritelmissä tarkemmin
määritellyt tiedot sekä muut rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Lupaa koskevaa päätöksentekoa ja valvon-
taa varten rekisteriin saa lisäksi tallentaa seu-
raavat arkaluonteiset tiedot:

1) terveystarkastuksia, psykologista sovel-
tuvuutta ja terveydentilaa koskevat tarpeelli-
set tiedot; ja

2) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuu-
den vaarantamista, huumaavan aineen käyttä-
mistä rautatieliikenteessä, rautatierikkomusta,
törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista,
tämän lain 53 §:ssä tarkoitettuja rikoksia ja
niitä koskevaa esitutkintaa, syyteharkintaa tai
oikeudenkäyntiä koskevat tiedot sekä rikok-
sista ja rikkomuksista tuomittuja rangaistuk-
sia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot.

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavista
edellä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

40 §

Luvanhaltijan ilmoitusvelvollisuus

Jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapah-
tuu muutos, luvanhaltijan on ilmoitettava
siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle 14 päi-
vän kuluessa. Liikenteen turvallisuusvirasto
antaa tarkemmat määräykset muutosten il-
moittamisesta.

41 §

Velvollisuus antaa tietoja

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan, 30 §:ssä
tarkoitetun asiantuntijalääkärin ja 32 §:ssä
tarkoitetun psykologin on salassapitosään-
nösten estämättä annettava kelpoisuusrekiste-
riä varten tarpeelliset tiedot, kun henkilö on
suorittanut hyväksytysti kertauskoulutuksen
tai kun hänelle on tehty psykologinen henki-
löarviointi, määräaikainen terveystarkastus
tai muu hänen terveydentilansa vaatima ter-
veystarkastus. Tässä tarkoitetut tiedot voi an-
taa myös toiminnanharjoittaja.
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Toiminnanharjoittajan on salassapitosään-
nösten estämättä annettava kelpoisuusrekiste-
riä varten palveluksessaan tai toiminnassaan
mukana olevien liikenneturvallisuustehtäviä
hoitavien tunnistetiedot ja niissä tapahtuneet
muutokset sekä tarpeelliset tiedot antamis-
taan lisätodistuksista.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti.

42 §

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan kelpoisuusrekisteristä
seuraavasti:

1) rautatieturvallisuuden vaarantamista,
huumaavan aineen käyttämistä rautatieliiken-
teessä tai rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuuden vaarantamista koskevat tiedot, tör-
keää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja
rautatierikkomusta koskevat tiedot sekä tä-
män lain 53 §:ssä tarkoitettuja rikoksia kos-
kevat tiedot viiden vuoden kuluttua siitä, kun
niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman;

2) epäiltyä koskevat rikostiedot, kun
epäilty on lainvoimaisella päätöksellä vapau-
tettu syytteestä tai kun syyteoikeus epäillystä
rikoksesta on vanhentunut.

Muutoin tietojen rekisteristä poistamisessa
tulee noudattaa, mitä henkilötietolaissa ja
muualla laissa säädetään.

43 §

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus saada
tietoja viranomaisilta

Liikenteen turvallisuusvirastolla on salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada kel-
poisuusrekisterin ylläpitoa ja sen tietojen oi-
keellisuuden varmistamista varten tarpeelliset
tiedot väestötietojärjestelmästä.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista tietojen vastaanottajan
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suoja-
uksesta huolehditaan asianmukaisesti.

44 §

Henkilötietojen luovuttaminen kelpoisuusre-
kisteristä

Kelpoisuusrekisteriin talletettuja henkilö-
tietoja saa salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa suomalaisille viranomaisille ja ul-
komaiselle rautatie- ja onnettomuustutkinta-
viranomaiselle, milloin se on välttämätöntä
laissa säädettyjen tai sen nojalla määrättyjen
tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi.

10 luku

Lisätodistusrekisteri

45 §

Lisätodistusrekisteri

Lisätodistuksen antajan on pidettävä liik-
kuvan kaluston kuljettajien kelpoisuutta kos-
kevista tiedoista lisätodistusrekisteriä. Lisäto-
distusrekisteri on henkilötietolaissa tarkoi-
tettu henkilörekisteri.

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, yh-
teystiedot, henkilötunnus ja muut yksilöinti-
tiedot sekä veturinkuljettajadirektiivissä edel-
lytetyt tiedot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi rekisteriin saa tallentaa muut rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tie-
dot.

Lisätodistusrekisteriä voidaan pitää myös
sähköisesti.

Lisätodistusrekisteriin tallennettavista
edellä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

46 §

Velvollisuus antaa tietoja

Oppilaitoksen ja kertauskouluttajan on sa-
lassapitosäännösten estämättä annettava lisä-
todistusrekisteriä varten tarpeelliset tiedot
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liikkuvan kaluston kuljettajan suorittamasta
kertauskoulutuksesta.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista tietojen vastaanottajan
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suoja-
uksesta huolehditaan asianmukaisesti.

47 §

Lisätodistusrekisterin tietojen käyttäminen ja
säilytysaika

Rekisterinpitäjä saa käyttää lisätodistusre-
kisterin tietoja lisätodistusten antamiseen ja
peruuttamiseen sekä kelpoisuuksien valvon-
taan ja muuhun kelpoisuusasioiden käsitte-
lyyn.

Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-
dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka ai-
kana hänen tässä laissa tarkoitettu kelpoisuu-
tensa on päättynyt.

11 luku

Valvonta

48 §

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo lii-
kenneturvallisuustehtävien kelpoisuusvaati-
musten noudattamista.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus
tämän lain täytäntöönpanon kannalta tarpeel-
listen tehtävien hoitamiseksi ja tämän lain
täytäntöönpanoon liittyvien yhteentoimivuu-
den teknisten eritelmien noudattamisen val-
vomiseksi:

1) päästä liikkuvaan kalustoon ja muuhun
paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan; pääsy-
oikeus ei kuitenkaan koske pysyväisluontei-
seen asumiseen käytettäviä tiloja;

2) tarkastaa toiminnanharjoittajan toimin-
taa.

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo myös
oppilaitosten, kertauskouluttajien, tutkinnon
vastaanottajien, asiantuntijalääkäreiden, psy-
kologien sekä työterveyshuollon ammattihen-
kilöiden toimintaa niiden hoitaessa tässä
laissa tarkoitettuja tehtäviä.

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää luette-
loa hyväksymistään oppilaitoksista, kertaus-
kouluttajista, tutkinnon vastaanottajista sekä
30—32 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista.

Toiminnanharjoittajan, oppilaitoksen, ker-
tauskouluttajan, tutkinnon vastaanottajan
sekä liikenneturvallisuustehtävää hoitavan
henkilön, työterveyshuollon ammattihenki-
lön, psykologin ja rautatiealan asiantuntija-
lääkärin on salassapitosäännösten estämättä
annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle
sen tässä pykälässä säädetyn valvontatehtä-
vän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

49 §

Terveydentilaa koskevat ilmoitukset

Epäillessään, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava henkilö ei täytä
terveydelle asetettuja vaatimuksia, 31 §:ssä
tarkoitetun työterveyshuollon ammattihenki-
lön on salassapitosäännösten estämättä ilmoi-
tettava asiasta 30 §:ssä tarkoitetulle asiantun-
tijalääkärille.

Todetessaan, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveyden-
tilavaatimuksia, asiantuntijalääkärin on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoituk-
sessa ei saa olla muita tietoja.

Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
ilmoitusten tekemistä tehtävää hoitavalle
henkilölle on kerrottava ilmoituksen tekemis-
velvollisuudesta ja terveydentilan vaikutuk-
sesta hänen toimintakykyynsä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoi-
tuksessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä,
että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei
täytä terveydentilavaatimuksia.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisesti.
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50 §

Toiminnanharjoittajalle annettava
huomautus tai varoitus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
toiminnanharjoittajalle huomautuksen tai va-
roituksen, jos tämä ei ole huolehtinut 4 §:ssä
tarkoitetulla tavalla siitä, että liikenneturvalli-
suustehtävien kelpoisuusvaatimuksia nouda-
tetaan.

Varoitus annetaan, jos huomautusta ei
asiasta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan
huomioon ottaen voida pitää riittävänä.

Huomautus voidaan antaa suullisesti tai
kirjallisesti. Varoitus annetaan kirjallisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä
toiminnanharjoittajan korjaamaan 1 momen-
tissa tarkoitetut virheet tai puutteet.

51 §

Uhkasakko, teettämisuhka ja
keskeyttämisuhka

Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa
tämän lain nojalla antamansa velvoitteen tai
kiellon tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan
tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

12 luku

Rangaistussäännökset

52 §

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta säädetään rikoslain
(39/1889) 23 luvun 1 ja 2 §:ssä.

53 §

Junaliikennejuopumus, kulkuneuvon luovut-
taminen juopuneelle ja kuljettaminen

oikeudetta

Rangaistus junaliikennejuopumuksesta,

kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja
kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain
23 luvun 7, 8 ja 10 §:ssä.

54 §

Huumaavan aineen käyttäminen
rautatieliikenteessä

Jos 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtä-
vää suorittava henkilö hoitaa tehtäväänsä,
vaikka hänen verensä alkoholipitoisuus on
alkoholin nauttimisesta kohonnut tai hän on
käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin al-
koholia niin, että sitä on hänen elimistössään
havaittava määrä, hänet on tuomittava, jollei
teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, huumaavan aineen käyttämi-
sestä rautatieliikenteessä sakkoon.

55 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu

Kokeen vastaanotto-, arviointi- ja valvon-
tatehtäviä hoitavaan sekä rautateiden ammat-
tipätevyyttä osoittavien todistusten myöntä-
misessä toimivaan sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

13 luku

Erinäiset säännökset

56 §

Ilmoitus palvelussuhteen päättymisestä

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle viipymättä pal-
veluksessaan tai toiminnassaan mukana ole-
van liikenneturvallisuustehtävää hoitavan
palvelussuhteen tai toiminnan päättymisestä.
Tässä momentissa tarkoitetut tiedot voidaan
antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai
muutoin sähköisesti.

7025N:o 1664



57 §

Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain
nojalla antamaan päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on
valituksesta huolimatta kuitenkin noudatet-
tava, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää.

58 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan rautatiejärjestelmän
liikenneturvallisuustehtävistä 21 päivänä jou-
lukuuta 2004 annettu laki (1167/2004) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

59 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leet kelpoisuudet tässä laissa tarkoitettuihin
liikenneturvallisuustehtäviin säilyvät voi-
massa sellaisinaan.

Ratahallintokeskuksen myöntämät, tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleet eriva-
paudet terveydentilaa koskevista vaatimuk-
sista ovat voimassa 31 päivään joulukuuta
2012. Rautatieviraston myöntämät erivapau-
det säilyvät voimassa sellaisinaan.

Niillä, jotka aloittavat koulutuksensa lii-
kenneturvallisuustehtävään 1 päivänä tammi-
kuuta 2013 tai sen jälkeen, on oltava kelpoi-
suuskirja tai lupakirja ja lisätodistus siitä läh-
tien, kun he aloittavat liikenneturvallisuusteh-
tävässä toimimisen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 koulu-

tuksensa aloittaneella liikenneturvallisuusteh-
tävässä toimivalla on oltava kelpoisuuskirja
tai lupakirja ja lisätodistus viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2017.

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että alle
40-vuotiaalle liikkuvan kaluston kuljettajalle
tehdään määräaikaisia terveystarkastuksia si-
ten, että määräaikaistarkastusten väli on tä-
män lain säännösten mukainen viimeistään 1
päivänä tammikuuta 2018 ja että tämän lain
tultua voimaan, mutta ennen mainittua päivää
määräaikaistarkastusten väli ei ylitä viittä
vuotta.

Lain 21 §:ssä tarkoitettu psykologinen
henkilöarviointi vaaditaan niistä henkilöistä,
jotka aloittavat koulutuksensa liikenneturval-
lisuustehtävään 1 päivänä tammikuuta 2013
tai sen jälkeen.

Lain 27 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2013 lukien.

Edellä 30 §:n 1 momentin 4 kohdassa sekä
31 §:n 1 momentin 4 kohdassa olevaa velvoi-
tetta esittää todistus osallistumisesta Liiken-
teen turvallisuusviraston järjestämään täyden-
nyskoulutukseen sovelletaan 1 päivästä tam-
mikuuta 2011 lukien.

Lain 32 §:ää sovelletaan 1 päivästä kesä-
kuuta 2011.

Rautatieviraston antamat rautatiealan asi-
antuntijalääkärien ja työterveyshuollon am-
mattihenkilöiden tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleet hyväksymiset ovat sellaisi-
naan voimassa 31 päivään tammikuuta 2012.

Rautatieviraston antamat oppilaitosten
sekä kertauskoulutusta antavien henkilöiden
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleet
hyväksymiset ovat voimassa kahden vuoden
ajan tämän lain voimaantulosta.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leet koulutusohjelmat ovat voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2012.

Liikenteen turvallisuusviraston on otettava
tässä laissa tarkoitettu kelpoisuusrekisteri
käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2012.

Toiminnanharjoittajan on otettava tässä
laissa tarkoitettu lisätodistusrekisteri käyttöön
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013.

Rautatieviraston antamia terveydentilavaa-
timuksista ja terveydentilan arvioinnista anta-
mia määräyksiä sovelletaan sellaisinaan sii-
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hen saakka, kunnes Liikenteen turvallisuusvi-
rasto antaa korvaavat määräykset.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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Opetusministeriön asetus

N:o 1665

yliopistojen maisteriohjelmista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään 24 päivänä heinäkuuta annetun yliopis-
tolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(558/2009) tarkoitettujen yliopistojen maiste-
riohjelmista, jotka ovat yliopistojen tutkin-
noista annetun asetuksen (794/2004) 3 §:n
mukaisia. Opetusministeriö hyväksyy maiste-
riohjelmat yliopistojen esittämien suunnitel-
mien mukaisiksi. Uuden maisteriohjelman
aloittaminen, asetukseen kirjatun maisterioh-
jelman lopettaminen tai maisteriohjelman
olennainen muutos vaatii asetukseen muu-
tosta, jonka opetusministeriö tekee yliopiston
esityksestä.

2 §

Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään
korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan
korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vas-
taavaan koulutukseen pohjautuvaa koulu-
tusta, joka järjestetään koulutusohjelmana,
johon on erillinen valinta.

3 §

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraa-
vat maisteriohjelmat:

1) Biotekniikan maisteriohjelma (Master’s
Degree Programme in Biotechnology)
(ETM/FM/MMM; yhteistyössä Aalto-yli-
opiston kanssa);

2) Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
(FM/VTM);

3) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen
maisteriohjelma (FM/VTM);

4) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maiste-
riohjelma (FM; yhteistyössä Jyväskylän yli-
opiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopis-
ton, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin
kanssa);

5) Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
(KM);

6) Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämi-
sen maisteriohjelma (KM);

7) Master’s Degree Programme in At-
mosphere-Biosphere Studies (FM; yhteis-
työssä Itä-Suomen yliopiston kanssa);

8) Master’s Degree Programme in Forest
Sciences and Business (MMM);

9) Master’s Degree Programme in Geoin-
formatics (FM; yhteistyössä Aalto-yliopiston
kanssa);

10) Master’s Degree Programme in
Economy, State and Society (VTM);

11) Master’s Degree Programme (CBU) in
Forestry and Environmental Engineering
(MMM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kanssa);
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12) Master’s Degree Programme (CBU) in
Information and Communication Technology
(FM; yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

13) Master’s Degree Programme in Ad-
vanced Spectroscopy in Chemistry (FM);
sekä

14) Master’s Degree Programme in Food
of Life — The Science of Animal-Derived
Foods (ETM).

4 §

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:

1) Master’s Degree Programme in Clinical
Linguistics (FM);

2) Master’s Degree Programme in Euro-
pean Forestry (MMM);

3) Master’s Degree Programme in Human
Geography (YTM);

4) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (FM; yhteistyössä Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

5) Master’s Degree Programme in Cultural
Diversity (YTM);

6) Master’s Degree Programme in Media
Computing and Optical Technology (FM);

7) Master’s Degree Programme (CBU) in
Forestry and Environmental Engineering
(MMM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

8) Master’s Degree Programme (CBU) in
Information and Communication Technology
(FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa;

9) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohal-
linnon maisteriohjelma (TtM/YTM);

10) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (FM; yhteistyössä Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

11) Master’s Degree Programme in Mole-
cular Medicine and Biotechnology (FM);

12) Master’s Degree Programme in Neuro-
biology (FM);

13) Master’s Degree Programme in Public
Health (TtM; yhteistyössä Tampereen yli-
opiston kanssa);

14) Master’s Degree Programme in At-
mosphere-Biosphere Studies (FM; yhteis-
työssä Helsingin yliopiston kanssa);

15) Master’s Degree Programme (CBU) in
Information and Communication Technology
(FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);
sekä

16) Master’s Degree Programme (CBU) in
Public Health (TtM).

5 §

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:

1) Kulttuurienvälisen viestinnän maiste-
riohjelma (Master’s Degree Programme in
Intercultural Communication) (FM);

2) Musiikkiterapian maisteriohjelma (FM);
3) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maiste-

riohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yli-
opiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopis-
ton, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin
kanssa);

4) Master’s Degree Programme in Nanos-
cience (FM);

5) Master’s Degree Programme in Biology
of Physical Activity (LitM);

6) Master’s Degree Programme in Corpo-
rate Environmental Management (KTM);

7) Master’s Degree Programme in Deve-
lopment and International Cooperation
(FM/KM/YTM);

8) Master’s Degree Programme in Sport
Science and Management (LitM);

9) Master’s Degree Programme in Sustai-
nable Management of Inland Aquatic
Resources (FM);

10) Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma
(FM/YTM);

11) Ohjausalan maisteriohjelma (KM);
12) Master’s Degree Programme in Digital

Culture (FM);
13) Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuu-

den maisteriohjelma (YTM/LitM);
14) Uusiutuvan energian maisteriohjelma

(Master’s Degree Programme in Renewable
Energy) (FM/YTM/KTM);

15) Master’s Degree Programme in Mobile
Technology and Business (KTM/FM);

16) Master’s Degree Programme in Educa-
tional Leadership (KM);

17) Master’s Degree Programme in Ent-
repreneurship in Family Business (KTM);
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18) Master’s Degree Programme in Sport
and Exercise Psychology (LitM);

19) Master’s Degree Programme in Music,
Mind and Technology (FM);

20) Arkistonhallinnan maisteriohjelma
(FM; yhteistyössä Tampereen yliopiston
kanssa); sekä

21) Master’s Degree Programme in Geron-
tology (TtM).

6 §

Lapin yliopisto

Lapin yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maiste-
riohjelma (KM/ TaM/ YTM; yhteistyössä
Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston,
Tampereen yliopiston, Turun yliopiston sekä
Åbo Akademin kanssa);

2) Master’s Degree Programme (BCBU) in
Comparative Social Work (YTM); sekä

3) Master’s Degree Programme (BCBU) in
Health and Wellbeing in the Circumpolar
Area (YTM; yhteistyössä Oulun yliopiston
kanssa).

7 §

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Kansainvälisen yritysviestinnän maiste-
riohjelma (FM);

2) Tiedeviestinnän maisteriohjelma (FM);
3) Master’s Degree Programme in Educa-

tion and Globalisation (KM);
4) Master’s Degree Programme in Infor-

mation Technology in the Humanities, Arts
and Media (FM);

5) Master’s Degree Programme in Protein
Science and Biotechnology (FM);

6) Master’s Degree Programme in Syn-
chrotron Radiation Based Science and Acce-
lerator Physics (FM);

7) Master’s Degree Programme (BCBU) in
Environmental Engineering (DI);

8) Master’s Degree Programme (BCBU)
in Health and Wellbeing in the Circumpolar
Area (TtM; yhteistyössä Lapin yliopiston
kanssa); sekä

9) Master’s Degree Programme (BCBU) in
Software and System’s Development in Glo-
bal Environment (FM).

8 §

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:

1) Nais- ja sukupuolentutkimuksen maiste-
riohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yli-
opiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopis-
ton, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin
kanssa);

2) Tilintarkastuksen ja arvioinnin maiste-
riohjelma (HM/KTM);

3) Turvallisuushallinnon maisteriohjelma
(HM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

4) Visuaalisen journalismin maisterioh-
jelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopis-
ton Svenska social- och kommunalhögskola-
nin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston
ja Aalto-yliopiston kanssa);

5) Master’s Degree Programme in Health
Sciences (Public Health) (TtM; yhteistyössä
Itä-Suomen yliopiston kanssa);

6) Master’s Degree Programme in Health
Sciences (International Health) (TtM);

7) Master’s Degree Programme in Higher
Education (HM);

8) Master’s Degree Programme in Social
Sciences (YTM);

9) Ammattikasvatuksen maisteriohjelma
(KM);

10) Master’s Degree Programme in Bioin-
formatics (FM; yhteistyössä Turun yliopiston
kanssa);

11) Korkeakouluhallinnon ja johtamisen
maisteriohjelma (HM);

12) Master’s Degree Programme in Data
Management and Information Retrieval
(FM);

13) Master’s Degree Programme in Public
Economics and Public Finance (HM/KTM);

14) Hyvinvointipalvelujen järjestämisen
maisteriohjelma (YTM);

15) Master’ s Degree Programme (CBU)
in International Relations (YTM); sekä

16) Arkistonhallinnan maisteriohjelma
(FM; yhteistyössä Jyväskylän yliopiston
kanssa).
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9 §

Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Master’s Degree Programme in Futures
Studies (KTM);

2) Master’s Degree Programme in Global
IT Management (KTM);

3) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen
maisteriohjelma (KTM);

4) Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma
(KTM);

5) Master’s Degree Programme in Global
Innovation Management (KTM);

6) Master’s Degree Programme in Mana-
gement of Information Technology (KTM);

7) Master’s Degree Programme in Creative
Business Management (KTM; yhteistyössä
Aalto-yliopiston kanssa);

8) Oikeussosiologian ja kriminologian
maisteriohjelma (OTM, VTM; yhteistyössä
Tampereen yliopiston kanssa);

9) Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
(FM);

10) Master’s Degree Programme in Baltic
Sea Region Studies (FM);

11) Master’s Degree Programme in Envi-
ronmental Sciences (FM);

12) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (FM/DI);

13) Master’s Degree Programme in Institu-
tions and Social Mechanisms (VTM);

14) Master’s Degree Programme in Lear-
ning, Learning Environments and Educatio-
nal Systems (KM);

15) Suomen ja sen sukukielten maisterioh-
jelma (FM);

16) Master’s Degree Programme in Asian
Studies (VTM);

17) Master’s Degree Programme in Bioin-
formatics (FM; yhteistyössä Tampereen yli-
opiston kanssa);

18) Master’s Degree Programme in Euro-
pean Heritage, Digital Media and the Infor-
mation Society (FM);

19) Nais- ja sukupuolentutkimuksen mais-
teriohjelma (FM; yhteistyössä Helsingin yli-
opiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopis-
ton, Tampereen yliopiston sekä Åbo Akade-
min kanssa);

20) Master’s Degree Programme in Bio-
medical Imaging (FM; yhteistyössä Åbo
Akademin kanssa); sekä

21) Master’s Degree Programme in Embe-
dded Computing (DI; yhteistyössä Åbo Aka-
demin kanssa).

10 §

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Master’s Degree Programme in Finance
(KTM);

2) Master’s Degree Programme in Inter-
cultural Studies in Communication and Ad-
ministration (FM/HM); sekä

3) Master’s Degree Programme in Interna-
tional Business (KTM).

11 §

Åbo Akademi

Åbo Akademissa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Magisterprogrammet i kvinno- och
genusforskning (PM; yhteistyössä Helsingin
yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yli-
opiston, Tampereen yliopiston sekä Turun
yliopiston kanssa);

2) Magisterprogrammet i masskommuni-
kation (PM);

3) Master’s Degree Programme in Chemi-
cal Engineering (DI);

4) Master’s Degree Programme in Electro-
nic and Mobile Commerce (EM);

5) Master’s Degree Programme in Interna-
tional Human Rights Law (PM);

6) Master’s Degree Programme in Biome-
dical Imaging (FM; yhteistyössä Turun yli-
opiston kanssa); sekä

7) Master’s Degree Programme in Embed-
ded Computing (DI; yhteistyössä Turun yli-
opiston kanssa).

12 §

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:
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1) Tietojohtamisen ja informaatioverkosto-
jen maisteriohjelma (DI/KTM);

2) Master’s Degree Programme in
Mechanical Engineering (DI);

3) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (DI; yhteistyössä Itä-
Suomen yliopiston kanssa);

4) Master’s Degree Programme in Chemi-
cal and Process Engineering (DI);

5) Master’s Degree Programme (CBU) in
Business and Administration (KTM);

6) Master’s Degree Programme (CBU) in
Forestry and Environmental Engineering (DI;
yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suo-
men yliopiston kanssa); sekä

7) Master’s Degree Programme (CBU) in
Information and Communication Technology
(DI; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-
Suomen yliopiston kanssa).

13 §

Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolanissa voi suorit-
taa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master’s Degree Programme in Real
Estate Investment and Finance (EM; yhteis-
työssä Aalto-yliopiston kanssa); sekä

2) Master’s Degree Programme in Intellec-
tual Property Law (EM).

14 §

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa seuraa-
van maisteriohjelman:

1) Taideteoreettinen maisteriohjelma (KuM).

15 §

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa seuraa-
vat maisteriohjelmat:

1) Taidehallinnon maisteriohjelma (Master’s
Degree Programme in Arts Management)
(MuM);

2) Master’s Degree Programme in Early
Music (MuM); sekä

3) Master’s Degree Programme in Global
Music (GLOMAS) (MuM).

16 §

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:

1) Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma
(TeM);

2) Koreografin maisteriohjelma (tanssit.
maist.);

3) Nordiska Magisterprogrammet (TKM);
4) Tanssijan maisteriohjelma (tanssit.

maist.);
5) Tanssinopettajan maisteriohjelma (tans-

sit. maist.); sekä
6) Teatteriopettajan maisteriohjelma

(TeM).

17 §

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:

1) Kalustesuunnittelun maisteriohjelma
(TaM);

2) Taideteollisen muotoilun maisterioh-
jelma (TaM);

3) Tilasuunnittelun maisteriohjelma (TaM);
4) Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM);
5) Uuden median maisteriohjelma (Master’s

Degree Programme in New Media) (TaM);
6) Visuaalisen journalismin maisterioh-

jelma (TaM; yhteistyössä Helsingin yliopis-
ton Svenska social- och kommunalhögskola-
nin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston
ja Tampereen yliopiston kanssa);

7) Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
(TaM);

8) Ympäristötaiteen maisteriohjelma
(Master’s Degree Programme in Environ-
mental Art) (TaM);

9) Master’s Degree Programme in ePeda-
gogy Design (TaM);

10) Master’s Degree Programme in Sound
in New Media (TaM);

11) Master’s Degree Programme in Crea-
tive Business Management (TaM; yhteis-
työssä Turun yliopiston kanssa);

12) Ympäristötekniikan DI-ohjelma (DI);
13) Master’s Degree Programme in Space

Science and Technology (DI);

7032 N:o 1665



14) Master’s Degree Programme in Secu-
rity and Mobile Computing (DI);

15) Master’s Degree Programme in Mine-
rals and Environmental Engineering EMMEP
(DI);

16) Master’s Degree Programme in Envi-
ronmental Pathways for Sustainable Energy
Systems (DI); sekä

17) Master’s Degree Programme in Com-
putational and Systems Biology (DI).

18 §

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillisessä yliopistossa voi
suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master’s Degree Programme in Biome-
dical Engineering (DI);

2) Master’s Degree Programme in Ma-
chine Automation (DI);

3) Master’s Degree Programme in Radio
Frequency Electronics (DI);

4) Master’s Degree Programme in Science
and Bioengineering (DI);

5) Master’s Degree Programme in Materi-
als Science (DI); sekä

6) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (DI).

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen
maisteriohjelmista 25 päivänä marraskuuta
2008 annettu opetusministeriön asetus
(767/2008).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen

Opetusneuvos Birgitta Vuorinen
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