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OSA 2: Lääkärintarkastus savusukelluskurssia varten  

Savusukelluskurssia varten tarvitaan uusi terveystarkastus, mikäli pelastustoiminnan peruskurssia edeltänyt 

terveystarkastus i) on ollut suppeampi kuin savusukelluskurssi edellyttää, ii) ei ole sisältänyt sopivuusarviota 

savusukelluskurssille, iii) on vanhempi kuin kahdeksan kuukautta tai iv) tarkastuksen jälkeen epäillään 

terveydentilan muutosta. Terveystarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että henkilö on terveyden ja 

toimintakyvyn osalta kurssille sopiva. Savusukelluskurssin osalta terveystarkastus tulisi tehdä työnantajan 

edellyttämänä työn altiste- ja terveysvaatimuslähtöisenä alkutarkastuksena työterveyshuollossa. Lääkärin 

tulee tuntea pelastustoiminnan edellyttävät terveys- ja toimintakykyvaatimukset sekä 

sopivuusarviokäytäntö. 

Terveysvaatimukset: Savusukelluskurssi edellyttää tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja 

verenkiertoelimistön hyvää terveyttä ja toimintakykyä. Terveydentilan sopivuuden lähtökohtana on 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoterveyden ryhmä II ajokorttiluokkien terveysvaatimukset 

(www.traficom.fi) sekä pelastushenkilöstön vaativien pelastustoimen tehtävien terveysvaatimukset. 

Terveysvaatimukset ovat samat kuin pelastajakoulutukseen hakijan sopivuusarviossa (Pelastushenkilöstön 

työterveysseuranta – yhteistyö ja käytännöt, 2020). Esimerkiksi astma, epilepsia ja insuliinihoitoinen diabetes 

tai muut sairaudet, joihin voi liittyä hetkellinenkin toimintakyvyn menetyksen uhka, ovat este osallistua 

savusukelluskurssille ja savusukellustehtäviin.  

Terveystarkastuksen sisältö: Savusukelluskurssille hakevan henkilön tulee antaa tarvittavat tiedot 

terveydentilastaan terveystarkastuksen toteuttavalle lääkärille. Lääkärintarkastukseen sisältyvät minimissään 

terveydentilaa kartoittava esitietolomake, haastattelu ja yleisen kliinisen tutkimuksen ohella mm. 

näöntarkkuus, kuulon tutkimus, leposydänfilmi sekä spirometria ja bronkodilataatiokoe sekä rasva- ja 

sokeritasapainoa ja alkoholin käyttöä kuvaavat verikokeet. Arvioon tulisi sisältyä maksimaalinen 

spiroergometria (tai kliininen rasituskoe). Se antaa tarkan tiedon hengitys- ja verenkiertoelimistön 

suorituskyvystä ja tuottaa monipuoliset lähtötason tiedot keuhko- ja sydänterveydestä. Sopivuusarvio voi 

edellyttää lääkärin tarpeellisiksi katsomia lisätutkimuksia terveydentilan selvittämiseksi. Jotta kurssille 

hakevan henkilön terveydentila voidaan luotettavasti arvioida, tulee terveystarkastusta tekevällä lääkärillä 

olla arvioinnin kannalta tarpeelliset ja riittävän kattavat tiedot henkilön terveydestä. Tämän vuoksi hakijalta 

pyydetään suostumusta siihen, että lääkäri tutustuu myös hakijan Kanta-palvelun terveystietoihin. 

Suostumuksen antaminen tapahtuu osoitteessa www.omakanta.fi, jossa hakija voi antaa luovutusluvan 

terveystietojensa katseluun. 

Terveystarkastuksen päätelmät: Terveystarkastus savusukelluskurssille ja -tehtäviin on luonteeltaan 

karsiva (sopiva tai sopimaton). Terveystarkastuksen perusteella lääkäri antaa sopivuuslausunnon henkilön 

terveydentilan sopivuudesta savusukelluskurssille. Lausuntoon tulee kirjata sopivuusarvion kohde. Mikäli 

lääkärintarkastus on tehty työterveyshuollossa, lausunto soveltuu myös savusukellustehtäviin. Terveystietoja 

ei saa ilmoittaa terveystarkastuslausunnossa. Henkilö itse toimittaa sopivuuslausunnon työnantajalle ja 

esittää lausunnon koulutuksen järjestäjälle. 

Tämä lääkärintarkastusohje savusukelluskurssille hakevan henkilön terveydentilan sopivuuden arvioimiseksi 

on laadittu yhteistyössä Pelastusopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. 
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