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974/2018

Laki
laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (1171/2010) 10, 12–14 ja 16 §

seuraavasti:

10 §

Laivaväen lääkärintodistuksen voimassaolo

Laivaväen lääkärintarkastuksesta annettava lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta
sen antopäivästä lukien. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden
ajan. Värinäköä koskeva todistus on voimassa kuusi vuotta.

Jos laivaväen lääkärintodistuksen voimassaolo päättyy matkan aikana, tarkastus on teh-
tävä 6 tai 7 §:n mukaisesti ensimmäisessä poikkeamissatamassa, kuitenkin viimeistään
kolmen kuukauden kuluttua todistuksen voimassaolon päättymisestä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi pakottavasta syystä antaa henkilölle tilapäisesti luvan
työskennellä ilman voimassaolevaa lääkärintodistusta, jos lääkärintodistuksen voimassa-
olo on äskettäin päättynyt. Lupa on voimassa sellaiseen seuraavaan satamaan saakka, jos-
sa tarkastus voidaan 6 tai 7 §:n mukaisesti tehdä, kuitenkin enintään kolme kuukautta.

12 §

Tietojen antaminen henkilön terveydentilasta

Tarkastettavan tulee lääkärintarkastuksessa esittää tarkastavalle lääkärille selvitys hen-
kilöllisyydestään ja vahvistaa antamansa terveydentilaansa koskevat esitiedot allekirjoi-
tuksellaan.

Tarkastavalla lääkärillä, Työterveyslaitoksella ja Liikenne- ja viestintävirastolla on tar-
kastettavan suostumuksella oikeus maksutta saada tarpeellisia tietoja hänen aikaisemmas-
ta terveydentilastaan häntä aikaisemmin hoitaneilta lääkäreiltä, sairaaloilta ja laitoksilta
tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

13 §

Poikkeuslupa

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa luvan:
1) erityisen painavasta syystä henkilön ottamiseen työhön alukselle huolimatta siitä,

ettei häntä alkutarkastuksessa ole todettu työhön soveltuvaksi;
2) erityisestä syystä henkilön jatkaa työtä aluksella huolimatta siitä, ettei häntä uusin-

tatarkastuksessa ole todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksella.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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Liikenne- ja viestintävirasto on ennen poikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä lau-
sunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta. Liikenne- ja viestintävirasto voi
myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa sii-
hen rajoituksia ja ehtoja, jotka liittyvät poikkeusluvan voimassaoloaikaan, liikennealuee-
seen tai henkilön tehtäviin. Värinäköä koskeva poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää
enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Liikenne- ja viestintäviraston poikkeuslupaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

14 §

Uuteen lääkärintarkastukseen määrääminen

Sen estämättä, että henkilö on alku- tai uusintatarkastuksessa todettu soveltuvaksi aluk-
sella työskentelyyn taikka hänelle on myönnetty 13 §:n mukainen poikkeuslupa, Liiken-
ne- ja viestintävirasto voi päätöksellään määrätä henkilön viipymättä uuteen lääkärintar-
kastukseen, jos on käynyt ilmeiseksi, ettei tämä terveyden heikentymisen vuoksi enää täy-
tä 9 §:n 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia taikka 13 §:n nojalla myönnetyn poikkeus-
luvan myöntämisen edellytyksiä.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä
viipymättä asianomaiselle ja sille toiminnanharjoittajalle, jonka palveluksessa henkilö on.
Määräyksen tiedoksisaannista lukien henkilö ei ole oikeutettu jatkamaan työskentelyä
aluksella ennen kuin terveydentila on todettu siihen soveltuvaksi.

Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa valittamalla
hakea muutosta.

16 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat Liikenne- ja viestintävirasto sekä terveydenhuolto-
ja työsuojeluviranomaiset.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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