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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Denna föreskrift tillämpas på de behörighetskrav och upprätthållande av kompetensen som för 

järnvägsläkares vidkommande nämns i IV avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice 

(320/2017), för järnvägspsykologers vidkommande i lagens IV avd. 3 kap. 2 § och för sjö-

mansläkares vidkommande i IV avd. 3 kap. 3 §. 

 

2 KOMPETENSKRAV 

 

2.1 Kompetenskrav för järnvägsläkare 

 

Av en person som ansöker om att bli godkänd som järnvägsläkare fordras att han eller hon 

1) är en i Finland legitimerad läkare som har obegränsad rätt att självständigt utöva läkar-

yrket och rätt att vara verksam som specialist i företagshälsovård eller som specialist-

läkare inom något annat fackområde som lämpar sig för uppgiften (t.ex. specialist i 

allmänmedicin, inre medicin, kardiologi eller neurologi),  

2) förmår identifiera och beakta de trafiksäkerhetsrisker på järnvägarna som har samband 

med de uppgifter och förare av rullande materiel har och deras arbetsmiljö, och 

3) är förtrogen med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket utfärdat om hälso- och 

funktionsduglighetskraven för förare av rullande materiel.     
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2.2 Kompetenskrav för järnvägspsykologer 

 

Av en person som ansöker om att bli godkänd som järnvägspsykolog fordras att han eller hon 

1) är en i Finland legitimerad psykolog och har ett giltigt certifikat för psykologisk person-

bedömning,  

2) förmår bedöma om en förare av rullande materiel är psykologiskt lämplig för uppgiften, 

och 

3) är förtrogen med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket utfärdat om den psykolo-

giska lämplighetsbedömningen av förare av rullande materiel. 

 

2.3 Kompetenskrav för sjömansläkare 

 

Av en person som ansöker om att bli godkänd som sjömansläkare krävs att han eller hon 

1) är en i Finland legitimerad läkare som har obegränsad rätt att självständigt utöva läkar-

yrket och rätt att vara verksam som specialist i företagshälsovård eller som specialist-

läkare inom något annat fackområde som lämpar sig för uppgiften (t.ex. specialist i 

allmänmedicin, inre medicin, kardiologi eller neurologi),  

2) förmår identifiera och beakta de sjösäkerhetsrisker som har samband med fartygsper-

sonalens uppgifter och dess arbetsmiljö och identifiera de hälsorisker som arbete om-

bord på fartyg kan orsaka fartygspersonalen, och 

3) är förtrogen med de internationella och nationella anvisningar som utfärdats om hälso- 

och funktionsduglighetskraven för fartygspersonal.  

 

2.4 Påvisande av kompetens 

 

Den som ansöker om att bli godkänd som järnvägsläkare ska visa att han eller hon uppfyller 

och i tillräcklig mån är förtrogen med kraven i IV avd. 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om transport-

service och de delområden som avses i punkt 2.1 i denna föreskrift när han eller hon ansöker 

om sitt första eller förnyade godkännande samt vid behov under godkännandeperioden. Den 

som ansöker om att bli godkänd som järnvägspsykolog ska visa att han eller hon uppfyller och 

i tillräcklig mån är förtrogen med kraven i IV avd. 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om transportser-

vice och de delområden som avses i punkt 2.2 i denna föreskrift när han eller hon ansöker om 

sitt första eller förnyade godkännande samt vid behov under godkännandeperioden.  

 

Den som ansöker om att bli godkänd som sjömansläkare ska visa att han eller hon uppfyller 

och i tillräcklig mån är förtrogen med kraven i IV avd. 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om transport-

service och de delområden som avses i punkt 2.3 i denna föreskrift när han eller hon ansöker 

om sitt första eller förnyade godkännande samt vid behov under godkännandeperioden.   

  

Den som ansöker om att bli godkänd som järnvägsläkare, järnvägspsykolog eller sjömanslä-

kare eller ansöker om förnyande av sitt godkännande ska visa sin tillräckliga kompetens ge-

nom att på ett godkänt sätt fullgöra en utbildning som ordnats eller godkänts av Trafiksäker-

hetsverket eller avlägga ett prov som ordnats av Trafiksäkerhetsverket. Dessutom ska den 

som ansöker om förnyande av sitt godkännande ha utfört ett tillräckligt antal läkarundersök-

ningar eller psykologiska lämplighetsbedömningar enligt lagen om transportservice. Trafiksä-

kerhetsverket kan därtill vid behov kräva ytterligare åtgärder för upprätthållande av kompe-

tensen. 
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3 ÖVERGÅNGSFÖRESKRIFTER 

 

Den som ansöker om att bli godkänd som järnvägsläkare, järnvägspsykolog eller sjömanslä-

kare eller om förnyande av sitt godkännande efter att lagen om transportservice trätt i kraft 

ska enligt punkt 2.4  påvisa sin tillräckliga kompetens genom att på ett godkänt sätt fullgöra 

en utbildning eller avlägga ett prov som har ordnats den 1 juli 2018 eller senare. 
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