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1 SOVELTAMISALA 

 

Tätä määräystä sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) (jäljempänä liiken-

nepalvelulaki) IV osan 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rautatielääkärin, 2 §:ssä tarkoitetun rauta-

tiepsykologin sekä 3 §:ssä tarkoitetun merimieslääkärin kelpoisuusvaatimuksiin ja osaamisen 

ylläpitoon. 

 

 

2 OSAAMISVAATIMUKSET 

 

2.1 Rautatielääkäriltä edellytettävä osaaminen 

 

Rautatielääkäriksi hakevalta edellytetään, että hakija 

1) on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on rajoittamaton oikeus itsenäisesti harjoittaa lää-

kärin ammattia ja oikeus toimia työterveyshuollon erikoislääkärinä tai muuna tehtävään 

soveltuvana erikoislääkärinä (esim. yleislääketieteen, sisätautien, kardiologian tai neu-

rologian erikoislääkäri);   

2) osaa tunnistaa ja huomioida liikkuvan kaluston kuljettajien tehtäviin ja työympäristöön 

liittyviä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuusriskejä; sekä 

3) hallitsee Liikenteen turvallisuusviraston antamat ohjeet liikkuvan kaluston kuljettajien 

terveys- ja toimintakykyvaatimuksista. 
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2.2 Rautatiepsykologilta edellytettävä osaaminen 

 

Rautatiepsykologiksi hakevalta edellytetään, että hakija  

1) on Suomessa laillistettu psykologi, ja että hänellä on voimassa oleva psykologisen hen-

kilöarvioinnin sertifikaatti;  

2) osaa arvioida liikkuvan kaluston kuljettajien psykologista soveltuvuutta tehtävään; sekä 

3) hallitsee Liikenteen turvallisuusviraston antamat ohjeet liikkuvan kaluston kuljettajien 

psykologisesta soveltuvuusarvioinnista. 

 

2.3 Merimieslääkäriltä edellytettävä osaaminen 

 

Merimieslääkäriksi hakevalta edellytetään, että hakija  

1) on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on rajoittamaton oikeus itsenäisesti harjoittaa lää-

kärin ammattia ja oikeus toimia työterveyshuollon erikoislääkärinä tai muuna tehtävään 

soveltuvana erikoislääkärinä (esim. yleislääketieteen, sisätautien, kardiologian tai neu-

rologian erikoislääkäri);  

2) osaa tunnistaa ja huomioida laivaväen tehtäviin ja työympäristöön liittyviä merenkulun 

turvallisuusriskejä, ja tunnistaa lisäksi terveysriskit, joita laivalla työskentely voi laiva-

väelle aiheuttaa; sekä  

3) hallitsee kansainväliset ja kansalliset ohjeet laivaväen terveys- ja toimintakykyvaati-

muksista. 

 

2.4 Osaamisen osoittaminen 

 

Rautatielääkäriksi hakevan on osoitettava täyttävänsä ja riittävästi hallitsevansa liikennepalve-

lulain IV osan 3 luvun 1 §:n 1 momentissa asetetut vaatimukset sekä tämän määräyksen 

kohdassa 2.1 edellytetyt osa-alueet hakiessaan ensimmäistä tai uusintahyväksyntää ja tarvit-

taessa hyväksyntäkauden aikana. Rautatiepsykologiksi hakevan on osoitettava täyttävänsä ja 

riittävästi hallitsevansa liikennepalvelulain IV osan 3 luvun 2 §:n 1 momentissa asetetut vaa-

timukset sekä tämän määräyksen kohdassa 2.2 edellytetyt osa-alueet hakiessaan ensimmäistä 

tai uusintahyväksyntää ja tarvittaessa hyväksyntäkauden aikana.   

 

Merimieslääkäriksi hakevan on osoitettava täyttävänsä ja riittävästi hallitsevansa liikennepal-

velulain IV osan 3 luvun 3 §:n 1 momentissa asetetut vaatimukset sekä tämän määräyksen 

kohdassa 2.3 edellytetyt osa-alueet hakiessaan ensimmäistä tai uusintahyväksyntää ja tarvit-

taessa hyväksyntäkauden aikana.   

 

Rautatielääkäriksi, rautatiepsykologiksi tai merimieslääkäriksi hakevan tai hyväksyntäänsä 

uusivan on osoitettava riittävä osaamisensa suorittamalla hyväksytysti Liikenteen turvallisuus-

viraston järjestämä tai hyväksymä koulutus tai Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä koe.  

Lisäksi hyväksynnän uusintaa hakevan on tehtävä riittävä määrä liikennepalvelulaissa tarkoi-

tettuja lääkärintarkastuksia tai psykologisia soveltuvuusarviointeja. Liikenteen turvallisuusvi-

rasto voi lisäksi tarvittaessa edellyttää lisätoimenpiteitä osaamisen ylläpitämiseksi. 
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3 SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET 

 

Rautatielääkäriksi, rautatiepsykologiksi tai merimieslääkäriksi liikennepalvelulain voimaantulon 

jälkeen hakevan tai hyväksyntää uusivan on osoitettava 2.4 kohdan mukaisesti riittävä osaa-

misensa suorittamalla hyväksytysti koulutus tai koe, joka on järjestetty 1 heinäkuuta 2018 tai 

sen jälkeen.   
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