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OPISKELIJAN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET AMMATILLISISSA 
PERUSTUTKINNOISSA 

1 Opiskelijaksi hakijan ja opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta 
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.  

Opiskelijaksi ottamisen perusteista, esteettömyydestä ja muista opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksistä, terveydentilavaatimuksista tiedottamisesta, opiskelijaksi ottamiseen 
liittyvästä tiedon saannista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvästä 
tiedon saannista säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b 
§:ssä sekä 32 ja 32 a §:ssä (951/2011, muutettu 787/2014). Ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 13 a §:ssä ja 27 a §:n 4 mom:ssa on säädetty 
Opetushallituksen valtuudesta antaa määräys opiskelijan terveydentilaa koskevista 
vaatimuksista valtioneuvoston asetuksen 16 §:ssä (muutettu 1032/2011, 799/2014 ja 
329/2015) säädetyissä humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, 
luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisissa 
perustutkinnoissa.  

Terveydentilavaatimukset ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijaksi 
hakeutumisen vaiheessa 

Sen lisäksi, mitä edellä todetaan, tulee koulutuksen järjestäjän tiedottaa tutkintokohtaisista 
terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä 
hakuoppaissa, sähköisessä ja muussa hakutiedotuksessa sekä mahdollisesti järjestettävissä 
pääsy- ja soveltuvuuskokeissa. Ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijaksi hakijan 
tulee sähköisessä yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi arvioida omaa ajankohtaista 
terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen SORA -tutkinnon terveydentila- ja 
toimintakykyvaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa opiskelijaksi, ja josta hän on 
saanut tietoa hakeutumisvaiheessa. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 b §:n 
mukaan koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijalta hänen terveydentilaansa 
koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen 
järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta 
opiskelijaksi hakijan omasta ilmoituksesta.  

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä 
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole 
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin 
tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai 
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, eikä 
turvallisuutta vaarantavia esteitä voida kohtuullisin toimenpitein poistaa. Esteenä 
opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden 
peruuttamispäätöksen salaaminen opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa. 

Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen 
koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei 
terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia. Opiskelijaksi ottamispäätöstä 
tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset 
tehtävät. Saman perustutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, joiden suorittaminen 



2 
edellyttää erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja voi näin mahdollistaa opiskelijaksi 
hakijalle yksilöllisiä ratkaisuja perustutkinnon suorittamisessa. 

Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa tehdä yhteistyötä eri koulutusasteiden tai 
viranomaisten kanssa välttämättömien tietojen saannissa ja antamisessa opiskelijaksi 
ottamisen päätöksentekoa varten. 

Terveydentilavaatimukset ammatillisen peruskoulutuksen aikana 

Opiskelijaa koskevat tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee 
ottaa huomioon valtioneuvoston asetuksen 16 §:n mukaisissa perustutkinnoissa opiskelun 
aikana. Mikäli opiskelun aikana ilmenee, ettei opiskelija enää täytä terveydentilaltaan ja 
toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, tulee koulutuksen järjestäjän 
ensisijaisesti pyrkiä selvittämään opiskelun esteet ja opiskelijan mahdollinen tuen tarve 
yhteistyössä opiskelijan, huoltajien sekä opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon 
asiantuntijoiden kanssa ja hyödyntää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä ja henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa.  

Terveydentilan ja toimintakyvyn muuttumisesta koulutuksen aikana aiheutuvat käytännön 
ongelmat tulee voida mahdollisimman pitkälle ratkaista opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä 
opiskelujärjestelyillä. Myös opintojen ohjaus, opiskelijan pedagoginen tuki, ergonomisiin 
työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen voivat vahvistaa opiskelijan 
opiskelukykyä ja perustutkinnon suorittamista. 

Mikäli opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimenpitein poistaa, tulee koulutuksen 
järjestäjän selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskeluhuollon henkilöstön 
kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi 
ottamisen edellytykset hän täyttää. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn 
muuttuessa opiskelun aikana on aina tehtävä yhteistyötä opiskeluhuollon, 
opiskeluterveydenhuollon ja tarvittaessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
tapahtuvan opiskelun aikana myös työpaikkojen työterveyshuollon kanssa. Koulutuksen 
järjestäjällä on oikeus saada ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 a §:n 
mukainen arvio opiskelijan toimintakyvystä opiskelun edellyttämien 
terveydentilavaatimusten johdosta. Opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttaminen tulee olla 
viimesijainen keino. 

 

2 Opiskelijaksi hakijan ja opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset näyttötutkintona 
suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa 

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta 
näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. 
Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee ottaa huomioon 
näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuksen hakeutumisen ja tarvittavan 
ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. 

Näyttötutkintoon hakeutumisessa ja valmistavassa koulutuksessa sovelletaan säännöksiä 
opiskelijaksi ottamisen perusteista, esteettömyydestä ja muista opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksistä, terveydentilavaatimuksista tiedottamisesta, opiskelijaksi ottamiseen 
liittyvästä tiedon saannista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvästä 
tiedon saannista (ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n (952/2011, 
muutettu 788/2014) viittaussäännökset ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a 
ja 27 b §:ssä sekä 32 ja 32 a §:ssä (951/2011, muutettu 787/2014).  
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Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 3 kohdan viittaussäännöksen 
perusteella Opetushallituksella on valtuutus antaa määräys opiskelijan terveydentilaa 
koskevista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksen 16 §:ssä (muutettu 1032/2011, 
799/2014 ja 329/2015) säädetyissä humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen 
alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisissa 
perustutkinnoissa.  

Terveydentilavaatimukset opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa 

Sen lisäksi, mitä edellä todetaan, tulee näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen 
järjestäjän huolehtia siitä, että koulutusta ja koulutukseen hakeutumista koskevaa tietoa on 
yleisesti saatavilla (L 952/2011, 13 a §). Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen 
järjestäjä voi tiedottaa terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista esimerkiksi 
hakuoppaissa, sähköisessä hakutiedotuksessa www.opintopolku.fi ja muussa 
hakutiedotuksessa sekä opiskelijaksi ottamisen yhteydessä esimerkiksi pääsy- ja 
soveltuvuuskokeissa. 

Opiskelijaksi hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja 
toimintakykyään suhteessa sen SORA -tutkinnon terveydentila- ja 
toimintakykyvaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa opiskelijaksi, ja josta hän on 
saanut tietoa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (11 §:n 
viittaussäännös ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 27 b §:ään) mukaan 
koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia 
tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä 
voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan 
omasta ilmoituksesta. 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä 
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole 
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä näyttötutkintoon valmistavaan 
koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin 
liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, eikä turvallisuutta vaarantavia esteitä voida 
kohtuullisin toimenpitein poistaa. Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös 
aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen 
hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa. 

Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen 
näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai 
työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia. 
Opiskelijaksi ottamispäätöstä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja 
työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman perustutkinnon sisällä voi olla tutkinnon 
osia, joiden näyttötutkintoon valmistava koulutus edellyttää erilaista terveydentilaa tai 
toimintakykyä ja voi näin mahdollistaa opiskelijaksi hakijalle yksilöllisiä ratkaisuja 
näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumisessa. 

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa tehdä yhteistyötä 
eri koulutusasteiden tai viranomaisten kanssa välttämättömien tietojen saannissa ja 
antamisessa opiskelijaksi ottamisen päätöksentekoa varten. 
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Terveydentilavaatimukset näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana 

Opiskelijaa koskevat tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee 
ottaa huomioon myös valtioneuvoston asetuksen 16 §:n mukaisten perustutkintojen 
koulutuksen aikana. Mikäli opiskelun aikana ilmenee, ettei opiskelija enää täytä 
terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen 
opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, tulee koulutuksen järjestäjän ensisijaisesti pyrkiä 
selvittämään opiskelun esteet ja opiskelijan mahdollisen tuen tarve yhteistyössä opiskelijan 
ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ja tarkistaa näyttötutkintoon 
valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamiseen liittyviä yksilöllisiä ratkaisuja. 

Terveydentilan ja toimintakyvyn muuttumisesta näyttötutkintoon valmistavan 
koulutuksen aikana aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida mahdollisimman pitkälle 
ratkaista opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä. Myös opintojen ohjaus, 
opiskelijan pedagoginen tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön 
ohjaaminen voivat vahvistaa opiskelijan opiskelukykyä näyttötutkintoon valmistavassa 
koulutuksessa. 

Mikäli opiskelun esteitä ei näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana voida 
kohtuullisin toimenpitein poistaa, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää yhdessä 
opiskelijan ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus 
hakeutua muuhun näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka opiskelijaksi 
ottamisen edellytykset hän täyttää. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn 
muuttuessa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana on aina tehtävä yhteistyötä 
opiskeluterveydenhuollon ja tarvittaessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
tapahtuvan opiskelun aikana myös työpaikkojen työterveyshuollon kanssa.  
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n kohdan 10 (viittaussäännös ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain 32 a §:ssä) mukainen arvio opiskelijan toimintakyvystä 
opiskelun edellyttämien terveydentilavaatimusten johdosta. Opiskelijan opiskeluoikeuden 
peruuttaminen näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tulee olla viimesijainen 
keino. 

 

3 Terveydentilavaatimusten kuvaukset ammatillisissa perustutkinnoissa  

 
TAULUKKO 1: Terveydentilavaatimusten kuvaukset ammatillisissa perustutkinnoissa koulutusaloittain ja 
tutkinnoittain (VNA 811/1998, 16 § (muutettu 1032/2011, 799/2014  ja 329/2015).  

 
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA TUTKINTOKOHTAISET 

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 

 
Ammatilliset perustutkinnot 

 

 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 

 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen 
perustutkinto 

 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 
 

 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032 
/2011, muutettu 799/2014) määrätyissä humanistisen ja 
kasvatusalan perustutkinnoissa tarkoitettuihin opintoihin 
liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos 
estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön 
terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida 
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mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja 
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 
 sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka 

estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti 
toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten 
tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma 
(viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa) 

 muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai 
muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai 
turvallisuuden 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
 

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, 
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA 

TUTKINTOKOHTAISET 
TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Lentokoneasennuksen perustutkinto 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä 
lentokoneasennuksen perustutkinnossa opintoihin 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 ottaen huomioon lentokonealan 
yleiset terveydentilavaatimukset.  
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 
 sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, 

joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen  

 sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada 
korjattua apuvälinein sekä värisokeus 

 hankala käsi-ihottuma 

 allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja 
materiaaleille 

 sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 
 
Avioniikka-asentajalta edellytetään: 

 lentokonealan yleisten terveysvaatimusten (ks. yllä) 
lisäksi tarkkaa värinäköä (Ishihara 15/15). 
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Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Lennonjohdon perustutkinto 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä 
lennonjohdon perustutkinnossa opintoihin 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 lääke-
tieteellisen kelpoisuustodistuksen saadakseen toimia 
lennonjohtajana.  
Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myönnetään, 
uusitaan tai niiden voimassaoloa jatketaan yleis-
eurooppalaisten ilmailuviranomaismääräysten 
Eurocontrol class 3, lääketieteelliset 
kelpoisuusvaatimukset, mukaisesti.  
Kyseiset määräykset ja terveystarkastuksissa käytettävät 
lomakkeet sekä lista Trafin valtuuttamista ilmailulääke-
tieteen keskuksista ja ilmailulääkäreistä löytävät 
internetistä osoitteesta 
http://www.trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede 
 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Logistiikan perustutkinto, 

kuljetuspalvelujen osaamisala ja 
lentoasemapalvelujen osaamisala 

 Rakennusalan perustutkinto, 
maarakennuskoneenkuljetuksen 
osaamisala 

 Metsäalan perustutkinto, 
metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014, muutettu 329/2015) 
määrätyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa sekä 
luonnonvara- ja ympäristöalaan kuuluvassa metsäalan 
perustutkinnossa opintoihin liittyvät 
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei 
voida kohtuullisin toimin poistaa. 
 
Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen, 
yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja lentoasemapalvelujen 
osaamisala), rakennusalan perustutkinnon 
(maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) ja metsäalan 
perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala)   
koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin 
ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden 
riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. 
Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko 
ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä 
raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilö-
auton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa 
sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajo-
terveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.  
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 Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajo-

terveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa 
(386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset 
ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY 
liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten 
mukaisesti. www.finlex.fi   
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee 
arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja 
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 
 insuliinihoitoinen diabetes  

 epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja 
toimintahäiriöt 

 sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida 
korjata apuvälineillä 

 sydän- ja verenkiertoelinten sairaus 

 fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä 
selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus 

 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 

 munuaissairaudet 

 psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen osallistumisen 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Merenkulkualan perustutkinto 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä 
merenkulkualan perustutkinnossa 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 (70/1985) 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 tai joka vaatii kurissa 
pysyäkseen säännöllistä lääkehoitoa. 
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Merenkulkualan perustutkinnon suorittanut tarvitsee 
pätevyyskirjansa lisäksi merimieslääkärintodistuksen. 
Merenkulkualan perustutkintoon hakeutuvan henkilön 
terveydentila tai toimintakyky tulee arvioida alan 
säädöksissä esitettyjen terveydentilavaatimusten 
mukaisesti. Terveydelliset tekijät voivat muodostaa esteen 
merenkulkualan perustutkintoon opiskelijaksi tai 
tutkinnon suorittajaksi ottamiselle. 
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee 
arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja 
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla muun muassa 
 liikuntaelimistön tai hermoston sairaus tai vamma 

 vika tai vamma, joka vaikeuttaa puhumista tai 
kuulemista taikka kuullun ymmärtämistä  

 tasapainohäiriö 

 epilepsia 

 insuliinihoitoinen diabetes 

 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 
 

 
 Turvallisuusalan perustutkinto 

 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustutkinnossa 
opintoihin 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 

 sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät 
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton 
psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 
masennus 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 
 toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja 

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

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-
ALA 

TUTKINTOKOHTAISET 
TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot  
 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnossa opintoihin 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 sairaudet, jotka estävät käytännön 

tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten 
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea 
toimintakykyä laskeva masennus 

 sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja 
liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset 
ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä 
määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai 
työssäoppimisessa toimimisen  

 veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Hammastekniikan perustutkinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä 
hammastekniikan perustutkinnossa opintoihin 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 heikkous, jota ei voida korjata 

apuvälineillä 

 vaikea käsi-ihottuma. 
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Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Lääkealan perustutkinto 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä lääkealan 
perustutkinnossa opintoihin 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 heikkous, jota ei voida korjata 

apuvälineineillä 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
 

 
Ammatilliset perustutkinnot 
 
 Liikunnanohjauksen perustutkinto 
 

 

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 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa 
(1032/2011, muutettu 799/2014) määrätyssä 
liikunnanohjauksen perustutkinnossa opintoihin 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 tai vammat, 

jotka estävät käytännön tehtäviin tai 
työssäoppimiseen osallistumisen, kuten 
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava 
toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja 
liikuntaelimistön sairaus 

 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
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