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Tiedote merimieslääkäreille 

Tervehdys Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Traficomiin yhdistyivät vuoden 

alussa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä osa Liikennevirastoa. 

Merimieslääkärijärjestelmä uudistui reilu vuosi sitten, kun uusi laki liikenteen palveluista 

tuli voimaan 1.7.2018. Tässä tiedotteessa käydään läpi lain voimaantulon jälkeen tarken-

tunutta ohjeistusta ja muistutetaan Traficomin hyväksynnän hakemisesta. 

 

Merimieslääkärin hyväksynnän hakeminen 

Vanhat merimieslääkärihyväksynnät päättyvät 1.7.2020 ja kaikkien merimieslääkärien tu-

lee hakea Traficomin hyväksyntää toimintansa jatkamiseksi. Merimieslääkärin hyväksyn-

tää hakevilta lääkäreiltä edellytetään osaamisen osoittamisen lisäksi myös tehtävään so-

veltuvan erikoislääkärin oikeuksia. Erikoislääkärivaatimus ei kuitenkaan koske ennen 

1.7.2018 hyväksyttyjä merimieslääkäreitä edellyttäen, että he hakevat hyväksynnän uu-

distamista ennen siirtymävaiheen päättymistä 1.7.2020 ja myös jatkossa aina ennen hy-

väksynkauden päättymistä. 

Merimieslääkärin hyväksynnän uudistaminen edellyttää, että merimieslääkäri on ylläpitä-

nyt asianmukaisesti osaamistaan ja tehnyt riittävän määrän tarkastuksia. Osaamisen yllä-

pitämiseksi merimieslääkärin tulee käytännössä osallistua täydennyskoulutukseen sään-

nöllisesti hyväksyntäkauden aikana. 

Haethan Traficomin hyväksyntää hyvissä ajoin ennen 1.7.2020, jotta voit jatkaa 

merimieslääkärinä toimimista keskeytyksettä. 

Hae merimieslääkärin hyväksyntää sähköisessä asioinnissa: 

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hakemus-merimieslaakariksi-tai-hyvaksyn-

nan-uusiminen 

Merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuutta tarkentava ohjeistus 

Merimieslääkärillä on velvollisuus ilmoittaa Traficomille, jos henkilöluvan hakija tai haltija 

ei täytä terveydentilaa koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia osastoja 

muttei sen sijaan vasta alalle hakeutumassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole vielä hake-

neet Traficomin myöntämää pätevyyskirjaa tai lisäpätevyystodistusta. 

Merimieslääkärin on ilmoitettava terveydentilan heikentymisestä aina silloin, kun tervey-

dentilavaatimusten täyttymättömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. 

Merimieslääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi tarkastusten yhteydessä myös tarkastus-

ten välillä. Ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä on tehtävä myös, jos 

merimieslääkäri katsoo soveltuvuuden arvioinnin edellyttävän poikkeuslupamenettelyä. Il-

moitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos henkilöllä on aiemmin ollut poikkeuslupa saman 

sairauden tai vamman vuoksi eikä kyseinen sairaus tai vamma ole olennaisesti pahentunut 

edellisen poikkeusluvan myöntämisen jälkeen. Jos poikkeuslupaa haetaan uuden sairauden 

perusteella tai jos edellisen poikkeusluvan hakemisen syynä ollut sairaus on olennaisesti 

pahentunut, tulee merimieslääkärin aina ilmoittaa terveydentilan heikkenemisestä Trafico-

mille. Ilmoitusta tehdessään merimieslääkärin tulee ottaa ilmoituslomakkeella kantaa sii-

hen, onko henkilö laivatyöhön kokonaan soveltumaton vai katsotaanko poikkeuslupame-

nettely tarpeelliseksi. 
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Tarkentavaa tietoa ilmoituksen tekemisestä löytyy Traficomin internetsivuilta: 

https://www.traficom.fi/fi/terveydenhuollon-ammattihenkiloiden-ilmoitusvelvollisuus  

Oikaisuvaatimusohjeen antaminen 

Merimieslääkärin lausunnon virheelliseksi katsovalla on mahdollisuus hakea oikaisua lau-

suntoon Traficomilta. Maksuttomassa oikaisumenettelyssä voidaan oikaista merimieslää-

kärin lausunnossa olevat säädösten ja ohjeiden vastaiset virheet. Oikaisuvaatimusohje tu-

lee antaa tarkastettavalle terveystarkastuksen yhteydessä. Oikaisuvaatimusohjeen anta-

minen ei ole kuitenkaan välttämätöntä, jos merimiesläääkäri toteaa henkilön rajoituksetta 

sopivaksi laivatyöhön. Oikaisuvaatimusohjetta ei myöskään anneta merimieslääkärin il-

moittaessa Traficomille terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä terveystarkastus-

ten välillä. 

Oikaisuvaatimusohje on hiljattain päivitetty ja löytyy Traficomin sivuilta. Muut kieliversiot 

ohjeesta löytyvät vaihtamalla sivuston kieltä sivun oikeasta yläreunasta.  

https://www.traficom.fi/fi/oikaisuvaatimus-merimieslaakarin-tekemaan-paatokseen  

Uudet laivaväen lääkärintarkastusohjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uudet Laivaväen lääkärintarkastusohjeet. Van-

haa ohjetta on päivitetty ja sen rinnalle on tullut uutena tautiryhmäkohtaiset soveltamis-

ohjeet, joihin jokaisen laivaväen lääkärintarkastuksia tekevän merimieslääkärin on syytä 

tutustua huolella. Ohjeet löytyvät seuraavilta sivuilta: 

Laivaväen lääkärintarkastusohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön opas: 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4099-4 
 
Laivaväen lääkärintarkastusohjeet. Tautiryhmäkohtaiset soveltamisohjeet: 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4101-4 

 

Lisätietoja  

 

Laki liikenteen palveluista (erityisesti 198, 203, 206, 208, 256 § ja kohta muutossäädös-

ten voimaantulo ja soveltaminen) 

https://www.traficom.fi/fi/merimieslaakareille  

Trafin määräys Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymis-

vaatimukset 

 

Kysymykset sähköpostilla:liikennelaaketiede@traficom.fi 
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