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OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA
PERUSTUTKINNOISSA

1 Opiskelifaksi hakiian ia opiskeliian terveydentilaa koskevat vaatirnukset ammatillisessa
peruskoulutuksessa

Tutkintokohtaisten teweydentilavaatimusten tavoitteena on edistdd turvallisuutta
ammatillis es s a peruskoulutuks es sa j a myohemmin tyo elimds s d.

Opiskelijaksi ottamisen perusteista, esteettomlydesti ja muista opiskelijaksi ottamisen
edellytyksistd, terveydentilavaatimuksista tiedottamisesta, opiskelijaksi ottamiseen
liittywdsti tiedon saannista sekd opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvdsti
tiedon saannista siddetddn ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun Iatn 27 ,27 a ja 27 b

$:ssd sekd 32 ja 32 a $:ssd (951./201.1, muutettu 787 /2014). Anunatillisesta
peruskoulutuksesta annetun Iain 1.3 a $:ssd ja 27 a $:n 4 mom:ssa on siddetty
Opetushallituksen valtuudesta antaa rnaarays opiskelijan terveydentilaa koskevista
vaatimuksista valtioneuvoston asetuksen 16 $:ssd (muutettu 1032/201.'j.,799/201'4 ja
329/2015) sdidetyissd humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan 1a liikenteen alan,
luonnonvara- ja ymparistoalan sekd sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisissa

Derustutkinnoissa.

Teweydentilavaatimukset ammatilliseen
hakeutumisen vaiheessa

peruskoulutukseen opiskelijaksi

Sen lisiksi, mitd edelli todetaan, tr-rlee koulutuksen jaqestajan tiedottaa tutkintokohtaisista
terveydentilan ja toimintakyrryn vaatimuksista ja muista opintoihin liittfvisti edellytyksistd
hakuoppaissa, sihkoisessi ja muussa hakutiedotuksessa sekd mahdollisesti jdrjestettdvissi
pinsy- ja soveltur,'uuskokeissa. Amma :lliseen peruskoulutukseen opiskelijaksi hakijan
tnlee sdhkoisessd yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi arvioida omaa ajankohtaista
terveydentilaansa ja toimintakykyddn suhteessa sen SORA -tutkinnon terveydentila- ja

toimintakyky'vaatimuksiin, johon hdn on hakeutumassa opiskelijaksi, ja josta hdn on
saanut tietoa hakeutumisvaiheessa.

Lisiksi tulee ottaa huomioon, ettd ammatillisesta petuskoulutuksesta annetun lain 27 b $:n
mukaan koulutuksen jdqestdjd voi pprtii opiskelijaksi hal<tjalta hinen terveydentilaansa
koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja piitoksentekoa vatten. I{oulutuksen
jarjestz1a voi prytii nalLta rtetoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen atkana riippumatta
opiskelijaksi hak,tjan omasta ilmoituksesta.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liitty'vd seikka ei saa olla esteeni
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkiloa, joka ei ole
terrreydentilaltaan tai toimintakyldtddn kykenevi opintoihin liittywiin kdytinnon tehtdviin
tai tyossioppimiseen silloin, kun opintoihin liittyry alaikdisen turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, eikd

turvallisuutta vaarantavia esteiti voida kohtuullisin toimenpitein poistaa. Esteeni
opiskelijaksi ottamiselle voi olla myos aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden
peruuttamispiitoksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa.

Opiskelijaksi hal<t1an oikeusturvan kannalta on petusteltua, etti hdntd ei valita sellaiseen

koulutukseen, jonka mukaisissa kdytinnon tehtdvissd tai tyossioppimisessa hdn ei
terveydentilansa tai toimintakykynsd vuoksi voisi toimia. Opiskelijaksi ottamispddtosti
tehtiessd on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja tyohon sisdlti'vdt moninaiset
tehtdvdt. Saman petustutkinnon sisilli voi olla tutkinnon osia, joiden suorittaminen
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edeflyttee edhista terveydentila t^ toimintakykyi ja voi niin mahdollistaa opiskelijaksi
hakij alle yksilollisii ratkaisuj a perus tutkinnon suorittamis es sa.

I(oulutuksen jarjestajan tr,rlee tarvittaessa tehdd yhteistyoti eri koulutusasteiden tai
viranomaisten kanssa vdlttimdttomien tietojen saannissa ja antamisessa opiskeJijaksi
ottamisen piitoksentekoa varten.

Terveydentilavaatimuks et ammatillisen peruskoulutuksen aikana

Opiskelijaa koskevat tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyr,ryn vaatimukset hrlee
ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksen 16 $:n mukaisissa perustutkinnoissa opiskelun
atkana. Mikali opiskelun arkana ilmenee, ettei opiskehja enaa tayta terveydentilaltaan ja
toimintakyr,yltdin opiskeJijaksi ottamisen edellytyksii, hrlee koulutuksen jarjestajan
ensisijaisesti pyrkii selvittdmddn opiskelun esteet ja opiskelijan mahdollinen tuen tarve
yhteistyossd opiskelijan, huoltajien seki opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon
asiantuntijoiden kanssa ja hyodyntnd yksilollisid opetusjirjestelyji ja henkilokohtaista
opiskelus uunnirelmaa.

Mikali opiskelun esteitd ei voida kohtuullisin toimenpitein poistaa, tulee koulutuksen
iarjestajan selvittdd yhdessd opiskelijan, hdnen huoltajansa ja opiskeluhuollon henkiloston
kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi
ottamisen edellytykset hdn tayttaa. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyr,yn
muuttuessa opiskelun atkana on aina tehtdvd yhteistyotd opiskeluhuollon,
opiskeluterveydenhuollon ja tawittaessa tyopaikalla kaytannon tyotehtavien yhteydessd
tapahtuvan opiskelun aTkana myos tyopaikkojen tyoterveyshuollon kanssa. I(oulutuksen
jarjestajeJla on oikeus saada amma :llisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 a $:n
mukainen awio opiskelijan toimintakyvystd opiskelun edellyttimien
teweydentilavaatimusten johdosta. OpiskeJijan opiskeluoikeuden peruuttaminen h-rlee olla
viimesiiainen keino.

2 Opiskeliiaksi hakiian ia opiskeliian terveydentilaa koskevat vaatimukset naytt6tutkintona
suotitettavaarr atntnatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistdd turvallisuutta
ndlttotutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja myohemmin tyoelimissl.
Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyl'n vaatimukset tulee ottaa huomioon
ndyttotutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuksen hakeutumisen ja tanittavan
ammattitaidon hankkimisen henkilokohtaistamisessa.

Neyttotutkintoon hakeutumisessa ja valmistavassa koulutuksessa sovelletaan siinnoksid
opiskelijaksi ottamisen perusteista, esteettomyydestd ja muista opiskelijaksi ottamisen
edellytyksistd, terveydentilavaatimuksista tiedottamisesta, opiskelijaksi ottamiseen
liittyvdstd tiedon saannista sekd opiskeluoikeuden peruuttamis esta ja siihen liitty'vistd
tiedon saannista (ammatillisesta aikuiskoulutuksesta affietun lein 1,1, $:n (952/2011,
muutettu 7BB/201,4) viittaussdinnokset ammatillisesta koulutuksesta annetun lain27,27 a
ja27 b $:ssi sekd 32 ja32 a $:ssd (951./201.1.,muutettu 787 /201,4).
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Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 $:n 3 kohdan viittaussddnnoksen
perusteella Opetushallituksella on valtuutus antaa maarays opiskelijan terveydentilaa
koskevista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksen 16 $:ssd (muutettu 1'032/201'1',

799/201,4 ja 329/2015) siidetyissi humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen
alan, luonnonvara- ja ympidstoalan seki sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisissa
perustutkinnoissa.

Terveydentilavaatimukset opiskeliiaksi hakeutumisen vaiheessa

Sen lisiksi, mitd edelli todetaan, tulee ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen
jdtjestdjan huolehtia siiti, ettd koulutusta ja koulutukseen hakeutumista koskevaa tietoa on
yleisesti saatavilTa Q 952/2017, 13 a $). Nayttotutkintoon valmistavan koulutuksen
jdqesrijd, voi tiedottaa terveydentilan ja toimintakyr,ryn vaatimuksista esimerkiksi
hakuoppaissa, sihkoisessi hakutiedotuksessa www.opintopolku.fi ja muussa
hakutiedotuksessa sekd opiskelijaksi ottamisen yhteydessd esimerkiksi pddsy- ja
s oveltu'n'uuskokeis sa.

Opiskelijaksi hakijan hrlee awtoida orn a ajankohtaista terveydentilaansa
toimintakykyddn suhteessa sen SORA -tutkinnon terveydentila-
toimintakykyvaatimuksiin, johon hdn on hakeutumassa opiskelijaksi, ja josta hin
saanut tietoa hakeutumisvaiheen henkilokohtaistamisessa.

Lisiksi hrlee ottaa huomioon, etti ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (11 $:n
viittaussdinnos ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun Latn 27 b $:dnn) mukaan
koulutuksen lerlesteja voi pyytil opiske$aksi hal<tjalrta hdnen terveydentilaansa koskevia

tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja piitoksentekoa varten. Koulutuksen jarjestaja

voi plytdd nditd tietoja milloin talnansa hakeutumisvaiheen alkana riippumatta hakijan
omasta ilmoituksesta.

Opiske$aksi hakijan terveydentilaan tai toimintalqrkyyn liitti'vi seikka ei saa olla esteeni
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkiloa, joka ei ole
teweydentilaftaan td toimintakyrryltiin lrykenevi ndyttotutkintoon valmistavaan
koulutukseen liitti'viin kdytdnnon tehtdviin tai tyossloppimiseen silloin, kun opintoihin
liittry alaikziisen tuwallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, eikd tuwallisuutta vaarantavia esteitd voida
kohtuullisin toimenpitein poistaa. Esteeni opiskelijaksi ottamiselle voi olla myos

aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispditoksen salaaminen
hakeutumisvaiheen henkilokohtaistamis es sa.

Opiske$aksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltva, ett'i hdnti ei valita sellaiseen

ndyttotutkintoon valmistayaan koulutukseen, jonka mukaisissa kdytinnon tehtdvissd tai
tyossd oppimisessa hdn ei terveydentilansa tai toimintakykynsd vuoksi voisi toirnia.

Opiskelijaksi ottamispiitosti tehtiessi on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ia
tyohon sisdltyvdt moninaiset tehtdvit. Saman petustutkinnon sisilli voi olla tutkinnon
osia, joiden ndyttotutkintoon va-Lmistava koulutus edellyttaa ertlatsta terveydentilaa tai
toimintakykyd. ja voi ndin mahdollistaa opiskelijaksi hakijalle yksilollisii ratkaisuja
ndyttotutkintoon valmis tav^an koulutukseen osallistumisessa.

Ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen jarjestajan nrlee tarvittaessa tehdi yhteistyotd
eri koulutusasteiden tai viranomaisten kanssa vaJttamattomien tietojen saannissa ja

antamisessa opiskelijaksi ottamisen piitoksentekoa varten.

1A
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Terveydentilavaatimukset niiyttiitutkintoon valmistavan koulutuksen aikana

Opiske$aa koskevat tutkintokohtaiset teweydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee
ottaa huomioon myos valtioneuvoston asetuksen L6 $:n mukaisten perustutkintojen
koulutuksen aikana. Mikeli opiskelun atkana ilmenee, ettei opiskelija enaa tdyta
teweydentilaltaan ja toimintaky'vfltdin ndyttotutkintoon valmistavaan koulutukseen
opiske$aksi ottamisen ede\tyksid, tulee koulutuksen jdrjestd'jdn ensisijaisesti pyrkin
selvittimdin opiskelun esteet ja opiskelijan mahdollisen tuen tarve yhteistyossd opiskelijan
ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ja tarkistaa ndyttotutkintoon
valmistavan koulutuksen henkilokohtaistamiseen liitty-via yksilollisid ratkaisuja.

Terveydentilan ja toimintakyr,yn muuttumisesta ndyttotutkintoon valmistavan
koulutuksen alkana aiheutuvat kdytdnnon ongelmat tulee voida mahdollisimman pitkdlle
ratkaista opiskeJijalle sopivilla yksilollisilli opiskelujirjestelyilli. Myos opintojen ohjaus,
opiskelijan pedagoginen tuki, ergonomisiin tyotapoihin ja apuvdlineiden keyttoon
ohjaaminen voivat vahvistaa opiskeliian opiskelukykyd niyttotutkiritoon valmistavassa
koulutuksessa.

Mikeli opiskelun esteiti ei niyttotutkintoon valmistavan koulutuksen aikana voida
kohtuullisin toimenpitein poistaa, hrlee koulutuksen jarjestajan selvittdi yhdessi
opiske$an ja opiskeluteweydenhuollon henkiloston kanssa opiskelijan mahdollisuus
hakeutua muuhun ndyttotutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka opiskelijaksi
ottamisen edellytykset hin td:yttda. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyr.yn
muuttuessa ndyttotutkintoon valmistavan koulutuksen alkana on aina tehtdvd yhteistyotd
opiskeluterveydenhuollon ja tarvittaessa tyopaikalla kaytannon tyotehtdvien yhteydessd
tapahtuvan opiskelun atkana myos tyopaikkojen tyoterveyshuollon kanssa.
Ndyttotutkintoori valmistavan koulutuksen jat.;estajalla on oikeus saada ammatilliss5ln
aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 $:n kohdan 10 (viittaussdinnos amma:llisesta
peruskoulutuksesta annetun la:n 32 a $:ssi) mukainen arvio opiskelijan toimintakyrystd
opiskelun edellyttdmien terveydentilavaatimusten johdosta. Opiskelijan opiskeluoikeuden
peruuttaminen ndyttotutkintoon valmistavassa koulutuksessa tulee olla viimesijainen
keino.

3 Terveydentilavaatimusten kuvaukset ammatillisissa perustutkinnoissa

TAULUKKO 1: Teweydentilavaatimusten kuvaukset ammatillisissa perustutkinnoissa koulutusaloittain ja
tutkinnoittain $/NA 811/1998,1,6 g (muutettu 1032/2011,799/201.4 ja329/2015).

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA TUTKINTOKOHTAISET
TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Ammatilliset perustutkinnot

o Lapsi- ja perhetycin perustutkinto
o Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

perustutkinto
e Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykryn
Jiittywa seikka ei saa olla esteene opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole

terveydendlaltaan tai toimintakyr,Tltiin kykenevd

opintoihin liitty'viin kdytdnnon tehtdwiin tai
tyo s srioppimiseen, j os valtioneuvoston asetukses s a ('|.. 032

/ 20'1, 1,, muutetfu 7 99 / 20I 4) midrityis si humanis tisen j a

kasvatusalan perustutkinnoissa tarkoitettuihin opintoihin
liitryvat turvallisuusvaatimukset sitd edellyttdvdt j^ jos

estettd ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon
terveydentilan tai toimintaky\,Tn osalta nrlee arr.ioida



mahdollisten sairauksien aiheuttamat rilottteet 1a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteene voi olla

o sellainen psyykkinen tai $rysinen sairaus tai vatnmz, jokz

estee keltaflnon tehtdviin tai tyossnoppimiseen

osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti

toimintalrykyd laskeva masennus, vakava sosiaalisten

tilanteiden pelkotila tai viittomisen estdvi sairaus tia't vat";ro:ra

(viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa)

. muu sairaus tai vamma, jokavaarantaa opiskelijan oman tai

muiden kiltinnon tehtaviin tai tyossioppimiseen

osallistuvien tai niissd tvoskentelevien tervevden tai

turvallisuuden

. pdihteiden ongelmakiltto taipiiihdedippuvuus.

TEKNIIKAN JA LIIKENTE:EN AL-A,
LUONNONVARA. JA YMPARISTOALA

TUTKINTOKOHTAISET
TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Ammatillis et petustutkinnot

o Lentokoneasennuksenperustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn
liittyva seikka ei saa olla esteend opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole

terveydentilalt aan tai. toimintaky'r,ryltidn kykenevl
opintoihin liitti"viin kiiytzinnon tehtdviin tai
tyo s srioppimiseen, j os valtioneuvoston asetukses sa

(1,032 / 201,1,, muutettu 7 99 / 201, 4) mddrltyssd
lentokoneasennuksen perustutkinnossa opintoihin liittl,"vit
turvallisuusvaatimukset site edelllttevil j^ jos estetti ei
voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilcin terveydentilan
tai toimintakyr,yn osalta tulee awioida mahdollisten
sairauksien aiheuttamat raj oitteet ia sairauksien
yksilollinen hoitotilanne ottaen huomioon lentokonealan
yleiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi ottamisen esteenl voi olla
o sellainen psJykkinen tai flysinen sairaus taivamma,

joka estzizi kdytdnnon tehtdviin tai tyossioppimiseen

osallistumisen

o sellainen nion tai kuulon heikkous, lota eisaada

korjattua apuvdlinein seki vdrisokeus

o hankala kesi-ihotuma

o allergra lentokonehuoltotyossi kdytetyille aineille ja

materiaaleille

o sairaudet, jotka pahenevat r,rrorotycissd

o peihteiden ongelmakdltto tai piihderiippuurus

Avioniikka- a s entaj alta edellltetdin:

o lentokonealan yleisten teweysvaatimusten (ks. yllzi)

lisdksi tarkkaa vdrinzikoii (Ishihara 1 5 / 1 5).
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Ammatillis et perustutkinnot

o Lennonjohdonperustutkinto

Opiskelijaksi hal<tjan terveydentilaan tai toi.mintakykyyn
Jiittyva seikka ei saa o17a esteend opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyr,yltidn kykenevd
opintoihin liittfr,rln kiiytzinnon tehtdviin tai
tyo s s iioppimiseen, j os valtioneuvo ston asetukses sa

(1, 032 / 201, 1, muutettu 7 9 9 / 20 1, 4) midritys sd

lennonjohdon perustutkinnossa opintoihin liitq"vet
turvallisuusvaatimukset site edellyttavat ja jos estetti ei
voida kohruulhsin toimin poistaa.
Lennonjohdon perustutkintoon hakeutuvan henkilon
terveydentila tai toimintakyky tulee arvioida alan
siiiidoksissd esitettyjen terveydentilavaatimusten
mukaisesti. Teweydelliset tekijnt voivat muodostaa esteen

lennonjohdon perustutkintoon opiskelijaksi ottamiselle.
Lennonj ohtaj a tawits ee lupakirjansa lis?iksi Linke-
tieteellisen kelpoisuustodis tuksen saadakseen toimia
lennoniohtajana.
Ldiketieteelliset ke$oisuustodistukset myrinnetidn,
uusitaan tai niiden voimassaoloa jatketaan yleis-
eurooppalaisten ilmailuviranomaismiiriysten
Eurocontrol class 3. lddketieteelliset
kelpoisuusvaatimukset, mukaisesti.
Kyseiset mdirdykset ja teweystatkash-rksissa kaytettavat
lomakkeet selsi lista T nftnvaltuuttamista ilmailuliike-
tieteen keskuksista ja ilmailuhnkdreistd liyta'vdt
internetisti os oitteesta
http: / /www.trafi . fi /ilmailu /ilmailulaaketiede

Ammatillis et perustutkinnot

Logistiikan perustutkinto,
kuljetuspalvelujen osaamisala ja

lentoasemapalveluj en o saamisala

Rakennus alan perustutkinto,
maatakennuskoneenkuli etuksen
osaamisala

Metsdalan perus tutkinto,
metsdkoneenkulj etuksen osaamisala

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn
liitty'va seikka ei saa olla esteene opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole
teweydentilaltzan tai toimintakyr,ryltdin kykenevd
opintoihin liitty'viin keytannon tehtdviin tai
tyos s noppimis een, j os valtioneuvo ston asetukses sa

(1032/201.1,muuteffu 799 /201.4, muutettu 329 /201,5)
miizirzityissii tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa sekd

luonnonvara- j a ympiiristoalaan kuuluvas s a metsdalan
perustutkinnossa opintoihin liitti'vet
tuwallisuusvaatimukset sitd edellyttdvit ja jos estefta ei
voida kohtuullisin toimin poistaa.

Logistiikan perustuddnnon (kuljetuspalvelujen,
yhdistelmziajoneuvonkulj ett aian ja lentoasemapalvelujen
osaamisala), rakennusalan perustutkinnon
(maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) ja metsd"alan

perustutkinnon (metsdkoneenkuljetuksen osaamisala)
koulutuksessa edellltetddn henkrlciltd kaltennon tehte\,1m
ja tyossdoppimisen aiheuttamaan kuotmitukseen ndhden
tttttdv d'd $ysistri ja pslykkisti toimintalryky?i.
Maantieli-ikenteessi ammattikuljettajalta edellpetadn joko

ryhmdn 2 ajokotttta (kuotma- jalnja-autojen sekd

raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilo-
auton ammattiilolupaa (taksinkuljettajat). Niiita haettaessa

sovelletaan sosiaali- ja terveysministerion asetuksen ajo-
teweydestd ryhmrin 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.



Aj olupaa koskevista terveydentilavaatimuksis ta j a aj o-
terveyden valvonnasta s:dddetadn ajokorttilaissa

Q86 / 20 1 1) sekd sosiaali- j a teweysministetion as etukses sa

ajoterveydesti, jossa aflraet^ n tarkemmat sdinncikset
ajokortin teweysvaatimuksista dfuektiivin 2006 / 1,26 /EY
liitteen l1l ja direktiivin 2009 / 1,1,3 /EY-vaatimusten
mukaisesti. www.finlex. fi
Henkilon teweydentilan tai toimintakyr,ryn osalta tulee

awioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat ra joitteet ia
sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenl voi olla
o insuliinihoitoinendiabetes

. epilepsia tai muut tasapainoelimistcin sairaudet ja

toimintahriiriot
o sellainen nicin tai kuulon heikkous, jota ei voida

korlata apuvdlineilld

. syden- ja verenkiertoelinten sairaus

. f)rysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyossii

selvipymisti rajorttava hengityselinten sairaus

. tuki- ja liikuntaelimistcin sairaus

o munuaissairaudet

o pslykkinen sakaus, joka estzizi kriytzinnon tehteviin tai

tyos sdoppimiseen osallistumisen

r paihteiden ongelmakdltto tai pdihderiippuvuus.

Ammatillis et perustutkinnot

o Merenkulkualan petustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintaky\ryn
liittywa seikka ei saa olla esteend opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa siti, joka ei ole

teweydentilaltaan tai toimintakyryltiin kykenevd
opintoihin liitq'viin kdytdnnon tehtaviin tai
tyos s ioppimiseen, j os valtioneuvo ston asetukses sa

(1032 / 201, 1, muutettu 7 99 / 20 I 4) mddrdtyssd

merenkulkualan pefl.]stutkinnos sa tuwallisuusvaatimukset
siti edellyttdv dt j^ 1os estette ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.

Laivavdenld'ikinntatkastuksistaannettulakr(11'71'/201'0)
edellyttia, ettei merialalla toimivalla ole sellaista vikaa,
varrrma tai sairautta, joka estdi tai selvisti vaikeuttaa
hdnen ty6t'idn. Hdn e1 saa sauastaa tavtTa,lonka vordaan
olettaa pahenevan laivatyon johdosta tai. vaatantavan
muiden aluksella olevien terveyden taikka merenkulun
tuwallisuuden. Laivavlen nnko- ja kuulobnTn sekd

vdtinzion tulee tiiftdii sosiaali- j a terveysministerion
piitoksen Q 0 / 1985) vaatimukset.
Normaalien tyotehtavien lisziksi henkilon tr-rlee pystye
huolehtimaan poikkeustilanteiden hoitamisesta (hrlipalo
aluksella, pelastautuminen). Raajojen normaali toimil'uus,
lq'l$' Iiikkua portaissa sekii tehdi keskfuaskasta ruumiillista
qotd ovat perusvaatimuksia.
Henkdolld er saa olla saJtarttta, yoka varkeutuu valvomlsen,
episiinncillisen tyolTtmin ja poikkeavan fyysisen tai
pslykkisen kuormituksen johdosta tai joka vaatii kurissa
pysyikseen siinnollistd lidkehoitoa.



B

Merenkulkualan perustutkinnon suorittanut tarvitsee
priteqyskirjansa lisdksi merimieslddkirintodistuksen.
Metenkulkualan perustutkintoon hakeutuvan henkilon
teweydentila tai toimintakyky tulee arvioida alan
siidoksissii esitettyjen terveydentilavaatimusten
mukaisesti. Terveydelliset tekij it voivat muodostaa esteefl
merenkulkualan perustutkintoon opiskelijaksi tai
tutkinnon suorittajaksi ottamiselle.
Henkilcin teweydentilan tai toimintalqzr,yn osalta nrlee
arrioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet j a

sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenzi voi olla muun muassa

o liiknntaelimiston tai hermoston sairaus taivamrna

o vika taivamma,joka vaikeuttaa puhumista tai

kuulemista taikka kuullun vmmdttdmistd

o tasapainohdirio

. epilepsia

r insuliinihoitoinendiabetes
. kohtauksellinen, toimintakykyyn vaikuttava sairaus

o vakava mielenteweyshriirio kuten masennus,

psykoosi, kaksisuuntainen mielialahdirio

o peihteiden ongelmakdltto tai p?iihdedippu'vnus

o yleisvaarallinen tartuntatauti.

Episelvissi tilanteissa medtyokelpoisuuden arviointi tulee
jdttdd Lnkenteen turva-lltsuusvraston pdzitettdvdkst (Lakt
1r71 /2010).
Lisitietoja http: / /www.trafi.fi /merenkulku

Turvallisuusalan perustutkinto
Opiskelijaksi }r'akljan terveydentilaan tai toimintakykyyn
liittyva seikka ei saa olla esteena opiskeJijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole
teweydentilaltaan tai toimintakyq{tdin kykenevi
opintoihin liitty'viin kdytdnnon tehtdviin tai
tyosseoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa

Q29 / 2015) maaraqssa turvallisuusalafl perusnrtkinnossa
opintoihin liitqrvat twvallisuusvaatimukset siti
edellyttdvzit ja jos estetti ei voida kohtuullisin toimin
poistaa. Henkilon terveydentilan tai toimintakyr,fin osalta
tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat
rajoitteet ja sairauksien yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteene voi olla
o sellainen na6n ta:t kuulon heikkous, jota ei voida

apuvdlineilld korjata
o sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estdvit

kziytdnnon tehteviin tai tyossdoppimiseen

osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton

psykoosi al valkea toimintakykyd laskeva

masennus

o pdihteiden ongelmakdltto taipaihderiippuvuus
o toimintakylgryr vaikuttava tuki- ja

liikuntaelimiston sairaus.



Valtioneuvoston asetuksen 329 /2015, 16 $:n 2
kohtaa sovelletaan 1.1.2016 tai sen jdlkeen
turvallisuus alan p etus tutkinto on johtav at op in not
aloittaneisiin opiskelij oihin.

SOSIAALI-, TERVEYS. JA LIIKUNTA-
ALA

TUTKINTOKOHTAISET
TE RVEYDENTI I-AVAATIMUKSET

Ammatilliset perustutkinnot

o Sosiaali- ja terveysalan petustutkinto

Opiskelijaksi haktjan teweydentilaan tai toimintaky\ryn
liiftyva seikka ei saa olla esteene opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa siti, ioka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyr,ftiin kykenevd
opintoihin liitty'viin kaltennon tehtdviin tai
tyos s doppimiseen, j o s valtioneuvo ston asetukses sa

(1 03 2 / 20 1 1, muutettu 7 99 / 20 1. 4) rrratudty ssd sosiaali- j a

terveysalan perustutkinnossa opintoihin liitty-vet

turvallisuusvaatrmukset srte edelllttevdt 1a 1os estettd e1

voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon terveydentilan
tai toimintakyr,yn osalta tulee arvioida mahdollisten
sairauksien aiheuttamat raioitteet j a saitauksien
yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteeni voi olla
o sellaiset pslykkiset sairaudet, jotka estdvdt kdytinnon

tehtdviin tai tyosseoppimiseen osallistumisen, kuten

ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea

toimintakykyi laskeva ma sennus

o sellaiset Sysiset sairaudet kuten tuki- ja

liikuntaelimiston sairaudet tai. vammat sekd krooniset

ihotfumat, jotka rajoittavat toimintakykyii siini
mdd:r:tn, ette estevdt kiiytiinnon tehtdvissi tai

tyossdoppimisessa toimimisen

o veriteitse tartfuva sairaus sa ttaanjoittaa keltannofl
tehtdviin tai tyosseoppimiseen sijoittumista

o paihteiden ongelmakdltto tai paihdedippuvuus.

Ammatillis et perustutkinnot

o Hammastekniikan perustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakyklyn
liittywa seikka ei saa olla esteene opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kui.tenkaan volda ottaa siti, joka ei ole
terveydentilaltaan ta:r toimintakyr,Tltdin kykenevd
opintoihin liitg'viin kdytdnnon tehtdviin tai
tyossdoppimiseen, ios valtioneuvoston asetuksessa

(1,032 / 2071, muutettu 7 99 / 201, 4) mddrdtyssd
hammastekniikan perustutkinnossa opintoihin liitg'vat
turvallisuusvaatimukset site edellyttdvdt ja jos estettd ei

voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon teweydentilan
tai toimifltaklnTn osalta tulee arvioida mahdollisten
sairauksien aiheuttamat raj oitteet j a saitauksien
yksilollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteene voi olla
o sellainen ndcin heikkous, iota ei voida korjata

apuvdlineilli

o vaikeakdsi-ihottuma.
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Ammatilliset perustutkinnot

o Lidkealanperustutkinto

Opiskelijaksi hakijan teweydentilaan tai toimintakykyyn
liittywa seikka ei saa olla esteend opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole

terveydentilal taan tai toiminta\r,yltidn kykenevi
opintoihin liitq-iitr kdytdnnon tehtdviin tai
tyos s iioppimiseen, j os valtioneuvo ston asetukses sa

(1 03 2 / 20 1. 1., muutettu 7 9 9 / 20 1, 4) miiiirdtys szi laakealan

perustutkinnossa opintoihin liittywat
turvallisuusvaatimukset site edellptavft ja jos estettd ei
voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon teweydentilan
tai toimintaky\,Tn osalta tulee awioida mahdollisten
sairauksien aiheuttamat rajoitteet j a sairauksien
yksilolhnen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteend voi olla
o sellainen ndon heikkous, iota ei voida korlata

apuvdlineineilli

o piiihteiden ongelmakdpto tai paihderiippu'vnus.

Ammatillis et perustutkinnot

o Liikunnanohjauksen perustutkinto

Opiskeliiaksi hakiian terveydentilaan tai toimintakylgyn
liittywa seikka ei saa olla esteeni opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitd, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyr,ryltiin kykenevd
opintoihin liittyuln kdytinnon tehtdviin tai
tyossaoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa

(1,032 / 201. 1, muuteftu 7 99 / 201 4) madrdLy ssd

liikunnanohjauksen perustutkinnossa opintoihin liitti'vat
turvallisuusvaatimukset siti edellyttdvdt ja jos estetti ei

voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilon terveydentilan
tai toimintaklnfm osalta tulee arvioida mahdollisten
safuauksien aiheuttamat raioitteet j a sairauksien

yksrlollinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteeni voi olla
o sellaiset psyykkiset tai !,ysiset sairaudet taivammat,

jotka estdvit kdytdnnon tehtdviin tai

tyos sdoppimiseen osallistumisen, kuten

ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai. vakava

toimintakykyd laskeva masennus tai tuki- ja

liikuntaelimiston sairaus

o pdihteiden ongelmakdytto tai paihderiippuvuus.


