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Laki
lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan 

seurannan suorittavaksi lääkäriksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi 
lääkäriksi hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyy hakemuksesta säteilylain
(592/1991) 32 §:ssä tarkoitettuun luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveyden-
tilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi, laillistetun lääkärin (säteilyyn perehtynyt työter-
veyslääkäri), jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammat-
tihenkilönä Suomessa ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn haitallisiin ter-
veysvaikutuksiin.

2 §

Säteilysuojelukoulutus

Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin on osoitettava 1 §:ssä tarkoitettu perehtynei-
syys säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin suorittamalla hyväksytysti Työterveyslaitoksen
tai yliopiston järjestämä tehtävän edellyttämä säteilysuojelukoulutus, josta koulutusorga-
nisaatio antaa lääkärille todistuksen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla koulutuksen järjestävällä yliopistolla tulee olla työ-
terveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen koulutusohjelma.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sätei-
lyyn perehtyneen työterveyslääkärin osaamisen ja kelpoisuuden edellyttämästä säteily-
suojelukoulutuksesta.

3 §

Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta

Ennen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun säteilysuojelukoulutuksen aloittamista koulutu-
sorganisaation on pyydettävä Säteilyturvakeskuksen lausunto sen varmistamiseksi, että
koulutuksella saavutetaan riittävä perehtyneisyys säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sä-
teilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä toimimista varten.

Myös koulutukseen suunnitelluista olennaisista muutoksista on pyydettävä Säteilytur-
vakeskuksen lausunto ennen koulutuksen sisällön muuttamista.
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4 §

Luettelo hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on pidettävä saatavilla luettelo hyväk-
sytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.

5 §

Muutoksenhaku

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätök-
seen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuk-
seen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

6 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.
Lääkärillä, jolle Säteilyturvakeskus on myöntänyt pätevyyden toimia

säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailusta vastaavana lääkärinä, on
oikeus toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä kuusi kuukautta tämän lain voi-
maantulosta, jonka aikana lääkäri voi ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolle, että haluaa tulla merkityksi säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi terve-
ydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto suorittaa rekisteröinnin pyynnöstä ilmoituksen perusteella maksutta ilman
hakemusta. Jos ilmoitus jätetään tekemättä, Säteilyturvakeskuksen aiemmin toteama pä-
tevyys raukeaa.
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