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TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA
KOULUTUKSESSA
Vuosina 2017-2019
uudistetut/uudistettavat
tutkintojen perusteet
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (OPH-26292017)
Hieronnan ammattitutkinto
(OPH-1934-2018)
Kehitysvamma-alan
ammattitutkinto (OPH-26652017)
Mielenterveys- ja päihdetyön
ammattitutkinto (OPH-1382018)
Terveysalan ammattitutkinto
(OPH-1395-2018)
Hieronnan erikoisammattitutkinto (OPH-1935-2018)

Siirtymäajalla 31.12.2021
olevat tutkintojen perusteet

Tutkintokohtaiset terveydentila- tai
toimintakykyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (79/011/2014)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä
tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä
ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Hierojan ammattitutkinto
(30/011/2011)
Jalkojenhoidon ammattitutkinto (61/011/2010)
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (41/011/2016)
Kipsausalan ammattitutkinto
(23/011/2011)
Obduktiopreparaattorin
ammattitutkinto
(44/011/2009)
Päihdetyön ammattitutkinto
(2/011/2013)

Immobilisaatiohoidon
erikoisammattitutkinto
(OPH-839-2018)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (46/011/2012)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (OPH-492-2018)

Psykiatrisen hoidon
erikoisammattitutkinto
(43/011/2009)

Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto
(OPH-2666-2017)

Kehitysvamma-alan
erikoisammattitutkinto
(28/011/2010)

Puhevammaisten
tulkkauksen
erikoisammattitutkinto
(OPH-1936-2018)

Näkövammaistaitojen
ohjaajan erikoisammattitutkinto (18/011/2012)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (OPH-2640-2017)

Puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinto
(60/011/2010)
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
(33/011/2011)
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (16/011/2013)
Hierojan
erikoisammattitutkinto
(47/011/2012)

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 ajankohtainen hoitamaton psykoosi
tai vaikea toimintakykyä laskeva
masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava
sairaus, joka estää koulutukseen
liittyvissä käytännön tehtävissä
toimimisen
 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
vamma tai muu fyysistä terveyttä ja
toimintakykyä rajoittava sairaus, joka
estää koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä toimimisen
 toimintakykyä rajoittava ihon sairaus
kuten krooninen ihottuma, joka estää
koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä toimimisen
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.

Hammastekniikan
perustutkinto (OPH-25222017)

Hammastekniikan
perustutkinto (41/011/2014)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos
estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat
rajoitteet
ja
sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.

Lääkealan perustutkinto
(OPH-2630-2017)

Lääkealan perustutkinto
(54/011/2014)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 sellainen näön heikkous, jota ei voida
korjata apuvälineillä
 vaikea käsi-ihottuma.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos
estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat
rajoitteet
ja
sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.

Välinehuoltoalan
perustutkinto (OPH-25232017)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 sellainen näön heikkous, jota ei voida
korjata apuvälineillä
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos
estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat
rajoitteet
ja
sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.

Liikunnanohjauksen
perustutkinto (OPH-26342017)
Liikunnan ja valmennuksen
ammattitutkinto (OPH-11612018)
Valmennuksen erikoisammattitutkinto (OPH-26412017)

Liikunnanohjauksen
perustutkinto (60/011/2014)
Liikunnan ammattitutkinto
(2/011/2014)
Valmentajan ammattitutkinto
(36/011/2014)
Valmentajan erikoisammattitutkinto (3/011/2015)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 ajankohtainen hoitamaton psykoosi,
vaikea toimintakykyä laskeva
masennus tai muu psyykkistä
terveyttä ja toimintakykyä rajoittava
sairaus, joka estää koulutukseen
liittyvissä käytännön tehtävissä
toimimisen
 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus,
vamma tai muu fyysistä terveyttä ja
toimintakykyä rajoittava sairaus, joka
estää koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä toimimisen
 toimintakykyä rajoittava ihon sairaus
kuten krooninen ihottuma, joka estää
koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä toimimisen
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos
estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien
aiheuttamat
rajoitteet
ja
sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 sellaiset psyykkiset tai fyysiset
sairaudet ja vammat, jotka estävät
koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä toimimisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi,
vaikea toimintakykyä laskeva
masennus tai tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.

Kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinto (OPH-2632-2017)

Lapsi- ja perhetyön
perustutkinto (56/011/2014)

Kasvatus- ja ohjausalan
ammattitutkinto (OPH-13972018)

Nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjauksen perustutkinto
(70/011/2014)

Kasvatus- ja ohjausalan
erikoisammattitutkinto (OPH1398-2018)

Viittomakielisen ohjauksen
perustutkinto (89/011/2014)
Koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto (63/011/2010)
Perhepäivähoitajan
ammattitutkinto (15/011/2013)
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
(7/011/2012)
Koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen
erikoisammattitutkinto
(32/011/2011)

Turvallisuusalan perustutkinto
(OPH-2639-2017)

Turvallisuusalan perustutkinto
(86/011/2014)

Turvallisuusalan ammattitutkinto
(OPH-2655-2017)

Vartijan ammattitutkinto
(52/011/2016 sekä siirtymäajalla 31.12.2019 asti
44/011/2006)

Turvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkinto (OPH2656-2017)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (OPH-5392017sekä siirtymäajalla
31.5.2020 asti 21/011/2003)

Valtioneuvoston asetuksen
329/2015, 16 §:n 2 kohtaa
sovelletaan 1.1.2016 tai sen
jälkeen turvallisuusalan
perustutkintoon johtavat
opinnot aloittaneisiin
opiskelijoihin.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 sellainen psyykkinen tai fyysinen
sairaus tai vamma, joka estää
käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen
oireilu tai vakavasti toimintakykyä
laskeva masennus, vakava
sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai
kommunikaation ja viittomisen
estävä sairaus tai vamma
 muu sairaus tai vamma, joka
vaarantaa opiskelijan oman,
asiakkaan tai muiden käytännön
työtehtäviin osallistuvien tai niissä
työskentelevien terveyden tai
turvallisuuden
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien
yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 sellainen näön tai kuulon heikkous,
jota ei voida apuvälineillä korjata

Asetuksen 330/2015, 8 §:ää
sovelletaan opiskelijoihin, jotka
ovat aloittaneet vartijan
ammattitutkintoon ja
turvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkintoon
valmistavat opinnot 1.1.2016 tai
sen jälkeen.

Logistiikan perustutkinto,
kuljetuspalvelujen osaamisala ja
lentoasemapalvelujen osaamisala
(OPH-2764-2017)

Logistiikan perustutkinto,
kuljetuspalvelujen osaamisala ja
lentoasemapalvelujen
osaamisala (61/011/2014)

Rakennusalan perustutkinto,
maarakennuskoneenkuljetuksen
osaamisala (OPH-2789-2017)

Rakennusalan perustutkinto,
maarakennuskoneenkuljetuksen
osaamisala (76/011/2014)

Metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljetuksen
osaamisala (OPH-2539-2017)

Metsäalan perustutkinto,
metsäkoneenkuljetuksen
osaamisala (67/011/2014)

Kuljetusalan ammattitutkinto,
palvelukuljetusten osaamisala,
tavarakuljetusten osaamisala,
metsäteollisuuden kuljetusten
osaamisala ja henkilökuljetusten
osaamisala (OPH-2571-2017)

Ajoneuvonosturinkuljettajan
ammattitutkinto (7/011/2009)

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto (OPH-2729-2017)
Maarakennusalan ammattitutkinto (OPH-1668-2018)
Metsäalan ammattitutkinto,
metsäkoneenkuljetuksen
osaamisala (OPH-2489-2018)
Tieto- ja kirjastopalveluiden
ammattitutkinto, kirjastoautopalvelujen osaamisala
(OPH-2680-2017)
Ympäristöalan ammattitutkinto,
jätteiden ja vaarallisten aineiden
kuljetuksen osaamisala (OPH1159-2018)
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto (OPH-26902017)

Linja-autonkuljettajan
ammattitutkinto (16/011/2008)
Puutavaran autokuljetuksen
ammattitutkinto (27/011/2008)





sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka
estävät koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä toimimisen,
kuten ajankohtainen hoitamaton
psykoosi tai vaikea toimintakykyä
laskeva masennus päihteiden
ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja
liikuntaelimistön sairaus.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Ohessa mainittujen perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkintoihin valmistavassa
koulutuksessa
edellytetään
henkilöltä
käytännön tehtävien aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja
psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä
ammattikuljettajalta
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia
(kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden
ammattitutkinto (15/011/2008)
ajoneuvoyhdistelmien
kuljettajat)
tai
henkilöauton ammattiajolupaa (taksinMaarakennusalan ammattikuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan
tutkinto (55/011/2012)
ajokorttilain ja Liikenteen turvallisuusMetsäkoneenkuljettajan
viraston
antamien
ajoterveysohjeiden
ammattitutkinto (43/011/2012)
ryhmän 2 terveydentilavaatimuksia. Myös
liikenneopettajien edellytetään täyttävän
ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset.
Ympäristöhuollon ammattitutkinnon jätteiden ja vaarallisHenkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
ten aineiden kuljettamisen
osalta tulee arvioida mahdollisten sairaukosaamisala (22/011/2016 sekä
sien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien
siirtymäajalla 31.7.2019 asti
yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi
9/011/2012)
ottamisen esteenä voi olla toimintakykyä
heikentävä sairaus tai vamma, esimerkiksi
Asetuksen 330/2015, 8 §:ää
sovelletaan opiskelijoihin, jotka
 insuliinihoitoinen diabetes
ovat aloittaneet ympäristö epilepsia tai muut
huollon ammattitutkintoon
tasapainoelimistön sairaudet ja
jätteiden ja vaarallisten aineiden
toimintahäiriöt
kuljettamisen osaamisalalla
 sellainen näön tai kuulon heikkous,
valmistavat opinnot 1.1.2016 tai
jota ei voida korjata apuvälineillä
sen jälkeen.
 sydän- ja verenkiertoelinten sairaus



Lentokoneasennuksen
perustutkinto (OPH-2763-2017)

Lentokoneasennuksen
perustutkinto (58/011/2014)

Lentokonetekniikan ammattitutkinto (OPH-2728-2017)

Lentokonetekniikan
ammattitutkinto (21/011/2014)

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto (OPH-27262017)

Lentokonetekniikan
erikoisammattitutkinto
(22/011/2014)

fyysisen kuormituksen sietoa ja
ulkotyössä selviytymistä rajoittava
hengityselinten sairaus
 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai
vamma
 mielenterveyden häiriö
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta
tulee
arvioida
mahdollisten
sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Lennonjohdon perustutkinto
(57/011/2014)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai
vamma, joka estää koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä toimisen, esimerkiksi
 sellainen näön tai kuulon heikkous,
jota ei saada korjattua apuvälinein
sekä merkittävä värinäön häiriö
 hankala käsi-ihottuma
 allergia lentokonehuoltotyössä
käytetyille aineille ja materiaaleille
 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai
vamma
 sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 mielenterveyden häiriö
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.

Lennonjohdon perustutkintoon hakeutuvan
henkilön terveydentila tai toimintakyky
tulee arvioida alan säädöksissä esitettyjen
terveydentilavaatimusten
mukaisesti.
Terveydelliset tekijät voivat muodostaa
esteen
lennonjohdon
perustutkintoon
opiskelijaksi ottamiselle. Lennonjohtaja
tarvitsee lupakirjansa lisäksi lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saadakseen toimia lennonjohtajana
Lääketieteelliset
kelpoisuustodistukset
myönnetään, uusitaan tai niiden voimassaoloa jatketaan yleiseurooppalaisten ilmailuviranomaismääräysten EASA Part ATCO
MED -määräysten mukaisesti.

Merenkulkualan perustutkinto
(OPH-2540-2017)
Merenkulkualan ammattitutkinto
(OPH-2611-2017)

Merenkulkualan perustutkinto
(66/011/2014)

Kyseiset määräykset ja terveystarkastuksissa käytettävät lomakkeet sekä lista Trafin
valtuuttamista ilmailulääketieteen keskuksista ja ilmailulääkäreistä löytävät internetistä osoitteesta
https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/
liikenne_ja_terveys/ilmailu_ja_terveys
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä, jos lain
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81
§:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Laivaväen lääkärintarkastuksista annettu
laki (1171/2010) edellyttää, ettei merialalla
toimivalla ole sellaista vikaa, vammaa tai
sairautta, joka estää tai selvästi vaikeuttaa
hänen työtään. Hän ei saa sairastaa tautia,
jonka voidaan olettaa pahenevan laivatyön
johdosta tai vaarantavan muiden aluksella
olevien terveyden taikka merenkulun
turvallisuuden. Laivaväen näkö- ja
kuulokyvyn sekä värinäön tulee täyttää
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen
(224/2013)
vaatimukset.
Normaalien
työtehtävien lisäksi henkilön tulee pystyä
huolehtimaan poikkeustilanteiden hoitamisesta (tulipalo aluksella, pelastautuminen).
Raajojen normaali toimivuus, kyky liikkua
portaissa
sekä
tehdä
keskiraskasta
ruumiillista työtä ovat perusvaatimuksia.
Henkilöllä ei saa olla sairautta, joka
vaikeutuu valvomisen, epäsäännöllisen
työrytmin ja poikkeavan fyysisen tai
psyykkisen kuormituksen johdosta.

Merenkulkualan perus-. tai ammattitutkinnon suorittanut tarvitsee pätevyyskirjansa lisäksi merimieslääkärintodistuksen. Merimieslääkärin tulee arvioida
merenkulkualan perus- tai ammattitutkintoon opiskelijaksi otettavan henkilön
terveydentila
ja
toimintakyky
alan
säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten mukaisesti. Terveydelliset tekijät
voivat muodostaa esteen käytännön
harjoittelulle, merenkulun pätevyyskirjan
saamiselle
ja
siten
työllistymiselle
pätevyyskirjan mukaisiin tehtäviin.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
muun muassa
 liikuntaelimistön tai hermoston
sairaus tai vamma
 vika tai vamma, joka vaikeuttaa
puhumista tai kuulemista taikka
kuullun ymmärtämistä
 poikkeava värinäkö tai näköaisti
 tasapainohäiriö
 epilepsia
 insuliinihoitoinen diabetes
 jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 vaikea ruoka-aineallergia
 kohtauksellinen, toimintakykyyn
vaikuttava sairaus
 vakava mielenterveyshäiriö kuten
masennus, psykoosi,
kaksisuuntainen mielialahäiriö
 päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus
 yleisvaarallinen tartuntatauti.
Epäselvissä tilanteissa merityökelpoisuuden
arviointi tulee jättää Liikenteen
turvallisuusviraston päätettäväksi (laki
1171/2010). Lisätietoja
http://www.trafi.fi/merenkulku
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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

OPH-2852-2018

Voimassaoloaika: 1.1.2019 alkaen toistaiseksi
Säännökset, joihin toimivalta määräyksen
antamiseen perustuu:
L 531/2017, 40 §
Muuttaa määräystä:
OPH-5-2018

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa -määräyksen
OPH-5-2018 muutos
Opetushallitus on päättänyt muuttaa määräystä OPH-5-2018 tutkintokohtaisista
terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa liitteen mukaisesti.
Määräykseen on lisätty valtioneuvoston asetuksen 744/2018 mukaiset tutkinnot.
Koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa määräystä niissä ammatillisissa
tutkinnoissa, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 20 §:ssä.
Lisätietoja määräyksestä ja siitä, mistä se on saatavissa, saa Opetushallituksen
ammatillisen koulutuksen osastolta tai ruotsinkielisen koulutuksen ja
varhaiskasvatuksen osastolta.

Pääjohtaja

Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos

Kaisa Räty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

LIITE
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Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

OPH-1882-2019

Voimassaoloaika: 1.10.2019 alkaen toistaiseksi
Säännökset, joihin toimivalta määräyksen
antamiseen perustuu
L 531/2017, 40 §
Muuttaa Opetushallituksen määräystä
OPH-5-2018

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa
Opetushallitus on päättänyt muuttaa määräystä tutkintokohtaisista
terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa.
Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista poistetaan kohta ”veriteitse
tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä toimimista”.
Lisätietoja määräyksestä ja siitä, mistä se on saatavissa, saa Opetushallituksen
ammatillisen osaamisen yksiköstä tai ruotsinkielisen koulutuksen yksiköstä.

Pääjohtajan sijainen,
Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Kaisa Räty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.

LIITE
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset
ammatillisessa koulutuksessa -määräyksen muutos

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi
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Nykyinen teksti:
Vuosina 2017-2019
uudistetut/uudistettavat
tutkintojen perusteet
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (OPH-2629-2017)

Siirtymäajalla 31.12.2021
olevat tutkintojen perusteet

Tutkintokohtaiset terveydentilatai toimintakykyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (79/011/2014)

Hieronnan ammattitutkinto
(OPH-1934-2018)

Hierojan ammattitutkinto
(30/011/2011)

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (OPH-2665-2017)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto
(61/011/2010)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan
tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei
saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei
kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä
koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla
tai muussa oppimisympäristössä, jos
lain ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin
tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin
toimin poistaa.

Mielenterveys- ja päihdetyön
Kehitysvamma-alan ammatammattitutkinto (OPH-138-2018) titutkinto (41/011/2016)
Terveysalan ammattitutkinto
(OPH-1395-2018)

Kipsausalan ammattitutkinto
(23/011/2011)

Hieronnan erikoisammattitutkinto (OPH-1935-2018)

Obduktiopreparaattorin
ammattitutkinto (44/011/2009)

Immobilisaatiohoidon erikoisPäihdetyön ammattitutkinto
ammattitutkinto (OPH-839-2018) (2/011/2013)
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (OPH-492-2018)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (46/011/2012)

Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto (OPH2666-2017)

Psykiatrisen hoidon
erikoisammattitutkinto
(43/011/2009)

Puhevammaisten tulkkauksen
erikoisammattitutkinto (OPH1936-2018)

Kehitysvamma-alan
erikoisammattitutkinto
(28/011/2010)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (OPH-2640-2017)

Näkövammaistaitojen ohjaajan
erikoisammattitutkinto
(18/011/2012)
Puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinto
(60/011/2010)
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto (33/011/2011)
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (16/011/2013)
Hierojan erikoisammattitutkinto
(47/011/2012)

Henkilön terveydentilan tai
toimintakyvyn osalta tulee arvioida
mahdollisten sairauksien aiheuttamat
rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen
hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi
olla
 ajankohtainen hoitamaton
psykoosi tai vaikea
toimintakykyä laskeva
masennus tai muu psyykkistä
terveyttä ja toimintakykyä
rajoittava sairaus, joka estää
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
 tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus, vamma tai muu
fyysistä terveyttä ja
toimintakykyä rajoittava
sairaus, joka estää
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
 toimintakykyä rajoittava ihon
sairaus kuten krooninen
ihottuma, joka estää
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
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veriteitse tarttuva sairaus,
joka saattaa rajoittaa
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimista
päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.

Muutettu teksti:
Vuosina 2017-2019
uudistetut/uudistettavat
tutkintojen perusteet
Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (OPH-2629-2017)

Siirtymäajalla 31.12.2021
olevat tutkintojen perusteet

Tutkintokohtaiset terveydentilatai toimintakykyvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto (79/011/2014)

Hieronnan ammattitutkinto
(OPH-1934-2018)

Hierojan ammattitutkinto
(30/011/2011)

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (OPH-2665-2017)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto
(61/011/2010)

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan
tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei
saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei
kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei
ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä
koulutukseen liittyviin käytännön
tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla
tai muussa oppimisympäristössä, jos
lain ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin
tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja
jos estettä ei voida kohtuullisin
toimin poistaa.

Mielenterveys- ja päihdetyön
Kehitysvamma-alan ammattiammattitutkinto (OPH-138-2018) tutkinto (41/011/2016)
Terveysalan ammattitutkinto
(OPH-1395-2018)

Kipsausalan ammattitutkinto
(23/011/2011)

Hieronnan erikoisammattitutkinto (OPH-1935-2018)

Obduktiopreparaattorin
ammattitutkinto (44/011/2009)

Immobilisaatiohoidon erikoisPäihdetyön ammattitutkinto
ammattitutkinto (OPH-839-2018) (2/011/2013)
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (OPH-492-2018)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (46/011/2012)

Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto (OPH2666-2017)

Psykiatrisen hoidon
erikoisammattitutkinto
(43/011/2009)

Puhevammaisten tulkkauksen
erikoisammattitutkinto (OPH1936-2018)

Kehitysvamma-alan
erikoisammattitutkinto
(28/011/2010)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (OPH-2640-2017)

Näkövammaistaitojen ohjaajan
erikoisammattitutkinto
(18/011/2012)

Henkilön terveydentilan tai
toimintakyvyn osalta tulee arvioida
mahdollisten sairauksien aiheuttamat
rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen
hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi
olla
 ajankohtainen hoitamaton
psykoosi tai vaikea
toimintakykyä laskeva
masennus tai muu psyykkistä
terveyttä ja toimintakykyä
rajoittava sairaus, joka estää
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
 tuki- ja liikuntaelimistön
sairaus, vamma tai muu
fyysistä terveyttä ja
toimintakykyä rajoittava
sairaus, joka estää
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Puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinto
(60/011/2010)
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto (33/011/2011)



Vanhustyön erikoisammattitutkinto (16/011/2013)
Hierojan erikoisammattitutkinto
(47/011/2012)



koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
toimintakykyä rajoittava ihon
sairaus kuten krooninen
ihottuma, joka estää
koulutukseen liittyvissä
käytännön tehtävissä
toimimisen
päihteiden ongelmakäyttö tai
päihderiippuvuus.

