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Merimieslääkärin hyväksynnän uusimisen hakeminen 
 

Asia 

Olet hakenut Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) hyväksyntää jatkaa 

toimintaasi merimieslääkärinä 1.7.2020 jälkeen. 

Merimieslääkärin hyväksynnän uusiminen edellyttää, että merimieslääkäri täyttää 

liikennepalvelulain (320/2017) 206 §:n 1 momentissa tarkoitetut 

kelpoisuusvaatimukset ja on asianmukaisesti ylläpitänyt osaamistaan. 

Merimieslääkärin hyväksynnän uusimista hakevan on osoitettava riittävä 

osaamisensa suorittamalla hyväksytysti Traficomin hyväksymä täydennyskoulutus. 

Lisäksi hyväksynnän uusintaa hakevan on tehtävä riittävä määrä tarkastuksia.  

Hakemuksesi ja sen liitteiden mukaan et ole suorittanut hyväksynnän uusimiseen 

vaadittavaa Traficomin hyväksymää täydennyskoulutusta. 

Merimieslääkärihyväksynnän uusimisen poikkeusmenettely, koulutuksen rajallisen 

saatavuuden ja Covid19-tilanteen takia 

 

Tämän vuoden tilanteessa soveltuvaa koulutusta ei välttämättä ole tarjolla ennen 

1.7.2020, joten Traficom on ottanut käyttöön poikkeusmenettelyn. Koska 

jatkohakemuksesi on toimitettu Traficomille ennen 1.7.2020 ja muut edellytykset 

hyväksynnän uusimiselle ovat hakemuksella täyttyneet, Traficom uusii 

merimieslääkärin hyväksyntäsi määräaikaisena 31.12.2020 saakka.  

 

Sinun tulee käydä puuttuva koulutus ja toimittaa todistus koulutuksen 

suorittamisesta Traficomille viimeistään 15.12.2020. Hyväksyttävän koulutuksen on 

liityttävä merialan työolosuhteisiin ja terveysvaatimuksiin. Hyväksyttävänä 

koulutuksena voidaan pitää esimerkiksi Työterveyslaitoksen järjestämää 

peruskurssia uusille merimieslääkäreille ja merimieslääkäreiden 

täydennyskoulutusta. 

 

Kun olet suorittanut Traficomin hyväksymän koulutuksen ja toimittanut todistuksen 

annettuun määräaikaan mennessä, Traficom jatkaa merimieslääkärin hyväksyntäsi 

voimassaoloa viideksi vuodeksi nyt tehdystä hyväksynnän uusimisesta lukien. 

Uusittu hyväksyntä toimitetaan sinulle ilman erillistä hakemusta, eikä siitä peritä 

toista maksua. 
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Jos et toimita todistusta tai hyväksyttävää selvitystä määräaikaan mennessä, 

hyväksyntäsi vanhenee 31.12.2020. Voit sen jälkeen hakea merimieslääkärin 

hyväksyntää hakemuksella tavallisen menettelyn mukaan. 

Kuuleminen 

 

Traficom aikoo uusia merimieslääkärin hyväksyntäsi edellä kerrotulla tavalla 

31.12.2020 saakka, jonka jälkeen hyväksyntä uusitaan viiden vuoden määräajaksi 

koulutusedellytyksen täyttyessä. Ennen päätöksen tekemistä voit halutessasi esittää 

asiasta oman mielipiteesi. 

  

Vastineen toimittaminen 

 

Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan kirjallisena. Vastineen tulee olla 

Traficomissa viimeistään 15.6.2020.  

Voit lähettää vastineen Traficomiin sähköisesti osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai 

postitse (PL 320, 00059 TRAFICOM). Merkitse vastineeseen tämän kirjeen 

yläosassa mainittu diaarinumero (Dnro). 

Traficom ratkaisee asian, vaikka et toimittaisi vastinetta annetussa määräajassa. 

Lisätiedot 

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa liikennelääketieteen asiantuntijat osoitteesta 

liikennelaaketiede@traficom.fi. 

 

 

 Jukka Sironen 

 päällikkö 

 

 

Sovelletut säännökset 

Hallintolaki (434/2003) 34 § 

Laki liikenteen palveluista (320/2017, liikennepalvelulaki) 206 § 

Traficomin määräys: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja –psykologien 

hyväksymisvaatimukset TRAFI/323443/03.04.04.00/2017 

Hinnat ja maksut, Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja 

viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1452/2019)] 

 

 

 

  


