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rautatiealan terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä, säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009)
30 §:n 3 momentin, 31 §:n 3 momentin ja 32 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Rautatiealan asiantuntijalääkäriltä
edellytettävä osaaminen

Rautatiealan asiantuntijalääkäriksi hyväk-
syttävältä edellytetään, että:

1) hän tuntee Liikenteen turvallisuusviras-
ton antamat rautatiejärjestelmän terveydenti-
lavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet;

2) hän tuntee rautatiejärjestelmän liiken-
neturvallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja
työympäristön sekä siinä olevat liikennetur-
vallisuusriskit;

3) hän tekee työssään säännöllisesti liiken-
neturvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden
liikennekelpoisuuden arviointeja.

2 §

Rautatieliikenteen työterveyshuollon
ammattihenkilöltä edellytettävä osaaminen

Rautatieliikenteen työterveyshuollon am-
mattihenkilöksi hyväksyttävältä edellytetään,
että:

1) hän tuntee Liikenteen turvallisuusviras-
ton antamat rautatiejärjestelmän terveydenti-
lavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet;

2) hän tuntee rautatiejärjestelmän liiken-
neturvallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja
työympäristön sekä siinä olevat liikennetur-
vallisuusriskit;

3) hän työskentelee työterveysasemalla,
joka on tehnyt sopimuksen työterveyshuollon
järjestämisestä rautatiejärjestelmän liikenne-
turvallisuustehtävistä annetun lain
(1664/2009) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun rau-
tatieyrityksen tai 7 kohdassa tarkoitetun toi-
minnanharjoittajan taikka muun sellaisen yri-
tyksen tai yhteisön kanssa, jossa työskentelee
liikenneturvallisuustehtävissä toimiva tai nii-
hin pyrkivä; ja

4) hän tekee työssään säännöllisesti liiken-
neturvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden
terveystarkastuksia.

3 §

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta
edellytettävä osaaminen

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologiksi
hyväksyttävältä edellytetään, että hän:

1) tuntee Liikenteen turvallisuusviraston
antamat määräykset liikenneturvallisuusteh-
tävissä toimivien psykologisten ominaisuuk-
sien ja soveltuvuuden arvioimisesta sekä psy-
kologisen henkilöarvioinnin tekemisestä;

2) tuntee rautatiejärjestelmän liikennetur-
vallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja työ-
ympäristön sekä siinä olevat liikenneturvalli-
suusriskit;

3) osaa arvioida liikenneturvallisuustehtä-
viä hoitavan henkilön psykologisia ominai-



suuksia ja soveltuvuutta tehtävään henkilö-
haastatteluilla sekä henkilölle tehtävillä hen-
kilö- ja soveltuvuusarviointitutkimuksilla; ja

4) tekee työssään säännöllisesti liikenne-
turvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden
psykologisia henkilöarviointeja.

4 §

Täydennyskoulutus

Rautatiealan asiantuntijalääkärin, työter-
veyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntija-
psykologin työnantaja on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että asiantuntija osallistuu vähin-
tään kerran vuodessa ammattitaitoaan ylläpi-
tävään Liikenteen turvallisuusviraston järjes-
tämään täydennyskoulutukseen. Täydennys-
koulutusvelvollisuus koskee myös
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa
asiantuntijaa. Täydennyskoulutuksen on ol-
tava vähintään yhden ja enintään kahden päi-
vän pituinen.

Rautatiealan asiantuntijalääkärille, työter-
veyshuollon ammattihenkilölle ja asiantunti-
japsykologille on täydennyskoulutuksena an-
nettava opetusta:

1) rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtäviä koskevasta lainsäädännöstä;

2) liikenneturvallisuustehtävien työolo-
suhteista;

3) rautatieliikenteen vaaratekijöistä liiken-
neturvallisuustehtävissä; ja

4) rautatiejärjestelmän toimivaltaisista vi-
ranomaisista ja muista toimijoista.

Asiantuntijalääkärille ja työterveyshuollon
ammattihenkilölle on annettava opetusta Lii-
kenteen turvallisuusviraston terveydentila-

vaatimuksia ja terveystarkastusten tekemistä
koskevista määräyksistä. Psykologille on li-
säksi annettava opetusta psykologisten omi-
naisuuksien ja soveltuvuuden arvioimista
sekä psykologisen henkilöarvioinnin teke-
mistä koskevista määräyksistä. Asiantuntija-
lääkärin ja työterveyshuollon ammattihenki-
lön täydennyskoulutuksessa on käsiteltävä
myös sellaisia käytännön tapauksia, joissa lii-
kenneturvallisuustehtäviin pyrkinyttä henki-
löä ei ole hyväksytty liikenneturvallisuusteh-
täviin.

Rautatiealan asiantuntijalääkärille, työter-
veyshuollon ammattihenkilölle ja asiantunti-
japsykologille on myös tarvittaessa annettava
täydennyskoulutuksena hänen ammatillista
asiantuntemustaan syventävää koulutusta lii-
kennelääketieteestä ja liikennepsykologiasta.

Rautatiealan asiantuntijalääkärin, työter-
veyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntija-
psykologin työnantaja vastaa koulutuskustan-
nusten suorittamisesta. Jos asiantuntija kui-
tenkin toimii itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana, hän vastaa itse koulutuskustannuksis-
taan.

5 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa so-
velletaan 1 päivästä maaliskuuta 2012.
Asiantuntijapsykologin, joka on hyväksytty
rautatieliikenteen asiantuntijapsykologiksi
ennen 1 päivää maaliskuuta 2012, on kuiten-
kin osallistuttava 4 §:ssä tarkoitettuun täy-
dennyskoulutukseen heti kun sitä järjestetään.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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