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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen 
valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta ja laiksi 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virka
kelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten 
tutkintotodistusten tunnustamisesta. Lailla saa
tettaisiin Suomessa voimaan Euroopan yhtei
söjen neuvoston vuonna 1988 antama direktiivi 
vähintään kolmivuotisesta korkeammasta am
matillisesta koulutuksesta annettujen tutkinto
todistusten tunnustamista koskevasta yleisestä 
järjestelmästä. Lailla saatettaisiin voimaan 
myös Euroopan yhteisöjen neuvoston vuonna 
1985 antama direktiivi tutkintotodistusten, to
distusten ja muiden muodollista kelpoisuutta 
osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tun
nustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimen
piteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen 
helpottamiseksi. 

Ehdotetun lain tarkoituksena on saattaa 
voimaan ne edellä mainittujen direktiivien 
säännökset, jotka koskevat tutkintojen tunnus
tamista. Direktiivien muiden säännösten joh
dosta lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa. Esitys 
koskee Euroopan talousalueen (ETA) valtioi
den kansalaisten pääsyä sellaisiin virkoihin ja 
tehtäviin, joiden kelpoisuusvaatimukseksi on 
säädetty tai määrätty vähintään kolmivuotinen 
nuorisoasteen koulutuksen jälkeinen tutkinto, 
jos he ovat suorittaneet muussa Euroopan 
talousalueen valtiossa tai muun Euroopan ta-
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lousalueen valtion tunnustaman vastaavan
tasoisen, vastaaviin tehtäviin valmentavan tut
kinnon. Esitys koskee myös oikeutta harjoittaa 
ammattia, jos edellytykseksi on säädetty tai 
määrätty tällaisen tutkinnon suorittaminen. 
Ammatin harjoittamista esitys koskee kuiten
kin rajoitetusti, koska useassa eri ammattien 
harjoittamista koskevassa laissa tullaan erik
seen säätämään Euroopan talousalueen valtios
sa suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. 
Arkkitehdin tutkintoja koskevan direktiivin 
voimaansaattamiseksi esitys sisältää säännök
sen siitä, miten Euroopan talousalueen valtiois
sa suoritetut arkkitehdin tutkinnot tuottavat 
kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin, joiden kel
poisuusvaatimuksena on arkkitehdin tai raken
nusarkkitehdin tutkinto. 

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettua 
lakia ehdotetaan samalla muutettavaksi siten, 
että ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastettaisiin ensisijaisesti alempaan tai ylem
pään korkeakoulututkintoon ja vain erityisestä 
syystä tiettyyn, nimeltä mainittuun korkeakou
lututkintoon. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan sama
na ajankohtana kuin Euroopan talousalueesta 
tehty sopimus. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimuk
seen (ETA-sopimus) sisältyy Euroopan yhtei
söjen neuvoston antamat direktiivit tutkintojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tämä esitys 
koskee niiden tutkintojen vastavuoroista tun
nustamista koskevien säännösten voimaansaat
tamista, jotka sisältyvät vähintään kolmivuoti
sesta korkeammasta ammatillisesta koulutuk
sesta annettujen tutkintotodistusten tunnusta
mista koskevasta yleisestä järjestelmästä annet
tuun direktiiviin sekä tutkintotodistusten, to
distusten ja muiden muodollista kelpoisuutta 
osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tun
nustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimen
piteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen 
helpottamiseksi annettuun direktiiviin. Näiden 
direktiivien voimaansaattamisella on erityisesti 
vaikutusta Euroopan talousalueen valtioissa 
(jäljempänä ETA-valtio) suoritettujen tutkinto
jen tuottamaan virkakelpoisuuteen. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Kelpoisuusvaatimusten sääntely 

Hallitusmuodon 85 §:n mukaan valtion vir
kaan vaadittavista opinnäytteistä säädetään 
asetuksella, mikäli niistä ei ole säädetty lailla. 
Vakiintunut tulkinta on, että lailla tai asetuk
sella kelpoisuusvaatimuksiksi säädetyt tutkin
not tarkoittavat vain Suomessa suoritettuja 
tutkintoja, jollei ulkomaisen tutkinnon tuotta
masta kelpoisuudesta ole erikseen säädetty. 
Direktiivissä tarkoitettu tutkinto on säädetty 
kelpoisuusvaatimukseksi varsin laajasti johto-, 
suunnittelu-, asiantuntija- ja opetusvirkoihin. 

Valtion virkojen kelpoisuusvaatimuksia uu
distetaan valtioneuvoston 27 päivänä maalis
kuuta 1991 tekemän periaatepäätöksen mukai
sesti. Tavoitteena on säädettyjen kelpoisuus
vaatimusten käyttöalan supistaminen ja niiden 
sisällön uudistaminen vuoden 1992 loppuun 
mennessä. Kelpoisuusvaatimusten määrä tulee 
vähenemään johtotehtäviä aiemmista hallinto
tehtävistä ja tutkinnon nimellä yksilöityjen 
kelpoisuusvaatimusten määrä vähenee. Tutkin
toja koskevien kelpoisuusvaatimusten vähene
minen supistaa direktiivien soveltamisalaa. 

Kunnallishallinnon virkojen kelpoisuusvaati-

mukset on säädetty erityislaeissa ja -asetuksissa 
tai ne on määrätty johtosäännöissä tai muutoin 
kunnanvaltuuston tai liittovaltuuston päätök
sellä. Sekä laissa säädetyt että kuntien asetta
mat kelpoisuusvaatimukset koskevat vain Suo
messa suoritettuja tutkintoja, jollei erikseen ole 
säädetty tai määrätty, että ulkomailla suoritet
tu tutkinto tuottaa vastaavan kelpoisuuden. 

Kunnallisten virkojen kelpoisuusvaatimuksia 
on myös tarkoitus uudistaa. Tavoitteena on 
kapea-alaisten ja jäykkien kelpoisuusvaatimus
ten vähentäminen ja väljentäminen sekä mah
dollisuuksien mukaan myös kelpoisuusvaati
muksia koskevien normistojen purku. 

Työsopimussuhteisiin tehtäviin ei ole valtion
hallinnossa eikä kunnallishallinnossa säädetty 
kelpoisuusvaatimuksia. Erityislainsäädännössä 
on kuitenkin säädetty palvelussuhteen laadusta 
ja työnantajasta riippumattomia kelpoisuus
vaatimuksia. 

Julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten 
tehtävien kelpoisuusvaatimukset kuuluvat di
rektiivin soveltamisalaan, mikäli kelpoisuus
vaatimukset on asetettu hallinnollisella määrä
yksellä tai säädetty lailla taikka asetuksella. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suo
men ortodoksisen kirkkokunnan virkoihin ja 
tehtäviin on asetettu sellaisia kelpoisuusvaati
muksia, että ne kuuluvat direktiivin sovelta
misalaan. Direktiivin voimaansaattaminen ta
pahtuu näiden osalta asianomaisessa erityis
lainsäädännössä. 

2.2. Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopin
tojen tuottama virkakelpoisuus 

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suoritta
nut voi saada kelpoisuuden julkiseen virkaan ja 
toimeen ulkomailla suoritettujen korkeakoulu
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta an
netun lain (531/86) perusteella (jäljempänä ul
komaanopintolaki). Laki koskee kaikkia muu
alla kuin Suomessa suoritettuja korkeakoulu
tutkintoja ja korkeakoulun opintosuorituksia. 
Laki koskee Suomen ja ulkomaan kansalaisia. 
Julkisella viralla tai toimella tarkoitetaan laissa 
valtion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä 
itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa 
tai tointa. Julkisella toimella taas tarkoitetaan 
työsopimussuhteista tehtävää kunnan tai kun
tainliiton palveluksessa sekä yksityisen yhteisön 
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ja laitoksen sellaisen toiminnan piirissä, josta 
aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa 
valtionapua. 

Ulkomaanopintolaki perustuu rinnastamis
menettelylle. Ulkomailla suoritettu korkeakou
lututkinto rinnastetaan sitä alaltaan ja tasol
taan vastaavaan Suomessa suoritettavaan kor
keakoulututkintoon. Ulkomailla suoritettu 
korkeakoulututkinto, joka on rinnastettu Suo
messa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, 
tuottaa saman kelpoisuuden virkaan kuin Suo
messa suoritettu korkeakoulututkinto. Päätök
sen rinnastamisesta antaa opetusministeriö. 

2.3. Ulkomaan kansalaisen kelpoisuus julkiseen 
virkaan 

Vuonna 1989 tehdyllä hallitusmuodon 84 §:n 
muutoksella helpotettiin olennaisesti ulkomaa
laisten mahdollisuutta tulla nimitetyiksi julki
seen virkaan. Voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan ulkomaalainen voidaan nimittää kaik
kiin julkisiin virkoihin, jollei laissa ole säädetty 
tai lain nojalla säädetty tai määrätty, että 
tiettyyn virkaan voidaan nimittää vain Suomen 
kansalainen. Suomen kansalaisuutta edellyttä
viä virkoja ovat tällä hetkellä valtionhallinnon 
korkeimmat virat, tuomarin virat ja eräät 
huomattavaa julkisen vallan käyttöä edellyttä
vät virat sekä kunnallishallinnon tärkeimmät 
virat. Virat, joihin voidaan nimittää vain Suo
men kansalainen, on säädetty hallitusmuodon 
84 §:ssä, valtion virkamieslain 9 a §:ssä (725/89), 
ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(602/91), eduskunnan virkamiehistä annetun 
lain 7 a §:ssä (726/89) ja kunnallislain 74 a §:ssä 
(727/89). 

3. Direktiivien tarkoitus ja sisältö 

3.1. Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 
vähintään kolmivuotisesta korkeammasta 
ammatillisesta koulutuksesta annettujen tut
kintotodistusten tunnustamista koskevasta 
yleisestä järjestelmästä (89/48/ETY) 

Direktiivin Gäljempänä tutkintotodistusdi
rektiivi) tavoitteena on helpottaa korkeakoulu
tutkinnon tai muun nuorisoasteen koulutuksen 
jälkeisen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 
henkilöiden liikkuvuutta Euroopan talousalu-

eella siten, että he saavat koulutuksensa tun
nustettua voidakseen työskennellä toisessa 
ETA-valtiossa itsenäisenä ammatinharjoittaja
na tai toisen palveluksessa. Direktiivi ei vaikuta 
ETA-valtioiden oikeuteen määritellä haluamal
laan tavalla kansalliset kelpoisuusvaatimukset 
niitä ammatteja varten, joiden harjoittamisen 
edellytyksistä ei ole Euroopan talousaluetta 
koskevia säädöksiä. Kelpoisuuden vähimmäis
taso voidaan näitä ammatteja varten määritel
lä. Direktiivillä ei ole vaikutusta kansallisiin 
koulutusjärjestelmiin tai tutkintojen pituuksiin. 

Direktiiviä sovelletaan ETA-valtioiden kan
salaisiin. Se koskee pääsyä kaikkiin sellaisiin 
säänneltyihin ammattitehtäviin, joihin vaadi
taan vähintään kolme vuotta kestävän korkea
koulututkinnon tai muun nuorisoasteen koulu
tuksen jälkeisen ammatillisen tutkinnon suorit
tamista. Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta 
lääkärin, hammaslääkärin, kätilön, proviisorin, 
sairaanhoitajan, eläinlääkärin ja arkkitehdin 
tehtäviin, joihin ammatteihin valmistavan kou
lutuksen tunnustamisesta on annettu erilliset 
direktiivit. 

Direktiivin määritelmän mukaan ammatti
toiminta on säänneltyä, kun siihen ryhtyminen 
tai jokin sen harjoittamismuoto jäsenvaltiossa 
edellyttää suoraan tai epäsuorasti lakien, ase
tusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti 
tutkinnon suorittamista. 

Jos vastaanottava maa vaatii ammatin har
joittamisen ehtona vähintään kolme vuotta 
kestävän nuorisoasteen koulutuksen jälkeisen 
tutkinnon suorittamista, ETA-valtion kansalai
selle on annettava samoin ehdoin kuin oman 
maan kansalaiselle oikeus harjoittaa tätä am
mattia, jos hän on toisessa ETA-valtiossa 
suorittanut vastaavaan ammatilliseen toimin
taan oikeuttavan, vähintään kolme vuotta kes
täneen nuorisoasteen koulutuksen jälkeisen tut
kinnon ja lisäksi ammatillisen harjoittelun, jos 
sitä on ammattipätevyyden saavuttamiseksi 
vaadittu. Oikeus ammatin harjoittamiseen on 
myös Euroopan talousalueen ulkopuolella suo
ritetun, toisen ETA-valtion tunnustaman tut
kinnon perusteella edellyttäen, että henkilö on 
harjoittanut ammattia kolmen vuoden ajan 
tutkinnon tunnustaneessa ETA-valtiossa. 

Jos tutkinto on suoritettu sellaisessa ETA
valtiossa, joka ei sääntele kyseistä ammattia, 
vastaanottava valtio voi vaatia, että henkilö on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana harjoitta
nut päätoimisesti ammattia kahden vuoden 
ajan. 
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Jos henkilön suorittama tutkinto on vähin
tään vuoden lyhyempi kuin vastaanottavassa 
maassa vaadittava tutkinto, häneltä voidaan 
vaatia enintään neljä vuotta ammattikokemus
ta tai, jos ammattiin johtavan koulutuksen tai 
ammatillisen toiminnan sisällössä on olennaisia 
eroavaisuuksia, ammatinharjoittamisen ehdoksi 
voidaan asettaa kelpoisuuskokeen tai enintään 
kolme vuotta kestävän sopeutumisajan suorit
taminen. Henkilölle on yleensä annettava mah
dollisuus valita kelpoisuuskokeen ja sopeutu
misajan välillä. Henkilön oikeutta valita kel
poisuuskokeen ja sopeutumisajan välillä voi
daan rajoittaa, jos ammatinharjoittaminen 
edellyttää kansallisen lainsäädännön tarkkaa 
tuntemusta ja jos kansallista lainsäädäntöä 
koskeva neuvonta ja avustaminen on olennai
nen ja pysyvä ammattitoiminnan osa. Mikäli 
valintaoikeutta on tarkoitus rajoittaa muusta 
syystä, on tästä ilmoitettava etukäteen komis
siolle, jolla on mahdollisuus tehdä kolmen 
kuukauden kuluessa vastakkainen päätös. 

Ammattikokemus määritellään direktiivissä 
kyseisen ammatin tosiasialliseksi ja luvalliseksi 
harjoittamiseksi muussa kuin vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Tällaista ammattikokemusta 
voidaan vaatia enintään neljä vuotta. Ammat
tikokemusta voidaan kuitenkin vaatia enintään 
kaksi kertaa puuttuva koulutusaika, jos puut
tuva koulutusaika koskee varsinaista koulutus
ta, ja enintään puuttuva koulutusaika, jos 
puuttuva koulutusaika koskee ammatillista 
harjoittelua. 

Sopeutumisajalla tarkoitetaan direktiivin 
mukaan säännellyn ammatin harjoittamista 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen amma
tin pätevän harjoittajan valvonnassa. Ohjat
tuun harjoitteluaikaan voidaan liittää myös 
täydennyskoulutusta. Harjoitteluaika on arvioi
tava. Direktiivissä edellytetään, että vastaanot
tavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
määräävät sopeutumisaikaa ja sen arviointia 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä ohjat
tavan muuttajan aseman. 

Kelpoisuuskokeella tarkoitetaan direktiivin 
mukaan vastaanottavan jäsenvaltion toimival
taisen viranomaisen laatimaa, ammattitietoihin 
rajoittuvaa koetta, jonka tarkoituksena on ar
vioida hakijan kykyä harjoittaa säänneltyä 
ammattia tuossa jäsenvaltiossa. Koe laaditaan 
vertaamalla hakijan ja vastaanottavan maan 

koulutusta, minkä perusteella laaditaan luettelo 
aiheista, joiden tunteminen on hakijalle olen
naisen tärkeää ammatinharjoittamisessa. 

Direktiivin mukaan vaatimusta ammattiko
kemuksesta ja vaatimusta sopeutumisajasta tai 
kelpoisuuskokeesta ei saa soveltaa samanaikai
sesti. 

Direktiivin mukaan vastaanottava jäsenval
tio voi yhdenvertaisuuden perusteella antaa 
hakijan suorittaa siellä pätevän ammatinhar
joittajan avustuksella sen osan ammattiin vaa
dittavasta koulutuksesta ja harjoittelusta, jota 
hän ei ole suorittanut siinä jäsenvaltiossa, josta 
hän on peräisin tai josta hän tulee. 

Direktiivissä edellytetään, että säännellyn 
ammatin harjoittamista koskeva hakemus on 
tutkittava mahdollisimman pian ja ratkaisu on 
ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimi
valtaisen viranomaisen perusteltuna päätökse
nä neljän kuukauden kuluessa asianomaista 
koskevien kaikkien asiakirjojen esittämisestä. 
Päätös tai sen puuttuminen on voitava saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi kansallisen lain
säädännön mukaisesti. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on ase
tettava ne toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
valtuudet vastaanottaa hakemuksia ja tehdä 
direktiivissä tarkoitettuja päätöksiä. Tästä on 
toimitettava tieto muille jäsenvaltioille ja ko
missiolle. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
henkilö, joka vastaa edellä tarkoitettujen viran
omaisten toiminnan yhteensovittamisesta sekä 
toimitettava tästä tieto muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle. Henkilön tehtävänä on edistää 
direktiivin yhdenmukaista soveltamista kaik
kiin ammatteihin, joita direktiivi koskee. Ko
mission yhteyteen on asetettu seurantaryhmä, 
jossa on jäsenvaltioiden nimeämät yhteyshen
kilöt tai heidän sijaisensa ja jonka puheenjoh
tajana on komission edustaja. 

Hyväksyessään tutkintotodistusdirektiivin 
Euroopan yhteisöjen neuvosto totesi direktiivin 
johdannossa, ettei korkeakoulututkintojen tun
nustamista koskeva yleinen järjestelmä estä 
Rooman sopimuksen 48 artiklan 4 kohdan 
soveltamista. Näin ollen kelpoisuuden saami
nen sellaisiin julkisen vallan käyttöä edellyttä
viin virkoihin, jotka on varattu vain asianomai
sen maan kansalaisille, voidaan jättää direktii
vin soveltamisalan ulkopuolelle. 
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3.2. Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden 
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakir
jojen vastavuoroisesta tunnustamisesta ark
kitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoit
tautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokkaan käyttämisen helpotta
miseksi (85/384/ETY) 

Direktiivin tavoitteena on helpottaa arkki
tehtien liikkuvuutta Euroopan yhteisöjen alueel
la siten, että jäsenvaltiossa arkkitehdin tutkin
non suorittanut henkilö saa oikeuden harjoit
taa arkkitehdin ammattia muissa jäsenvaltiois
sa. Direktiivi koskee arkkitehdin toimintaa 
toisen palveluksessa palkatussa työssä, sijoit
tautumisoikeutta ja oikeutta tarjota palveluja. 
Direktiiviä sovelletaan Euroopan yhteisöjen 
valtioiden kansalaisiin. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee vas
tavuoroisesti tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut arkkitehtitutkinnot, jotka täyttävät 
direktiivissä asetetut koulutuksen pituutta ja 
pääasiallista sisältöä koskevat kriteerit. Tun
nustettavat tutkinnot luetellaan direktiivissä ja 
direktiivin nojalla myöhemmin annetuissa 
EY :n komission tiedotteissa. 

Direktiivin tavoitteena ei ole arkkitehtien 
koulutusvaatimusten yhdenmukaistaminen, jo
ten jäsenvaltioilla ei ole velvoitetta järjestää 
arkkitehtikoulutustaan direktiivissä määritelty
jen kriteerien mukaisesti. 

Direktiiviä on muutettu Espanjan ja Portu
galin Euroopan yhteisöihin liittymisen vuoksi 
direktiiveillä 85/614/ETY ja 86117/ ETY. 

4. Ehdotukset 

4.1. Yleistä 

Koska edellä mainitut direktiivit tulevat osa
na ETA-sopimusta koskemaan Suomea ja kos
ka Suomen voimassa oleva lainsäädäntö on 
ristiriidassa direktiivien säännösten kanssa, eh
dotetaan säädettäväksi laki, jolla direktiivien 
säännökset saatetaan voimaan. Ulkomaanopin
tolaki koskisi edellä mainitun lain voimaantul
tua muualla kuin ETA-valtiossa suoritettuja tai 
tunnustettuja korkeakoulututkintoja ja muiden 
kuin ETA-valtioiden kansalaisten suorittamia 
korkeakoulututkintoja. 

4.2. ETA-valtioissa suoritettujen tutkintojen 
tunnustamista koskevat keskeiset ehdotuk
set 

4.2.1. Soveltamisala 

Tutkintotodistusdirektiivissä tarkoitettuja 
tutkintoja ovat Suomessa vähintään kolmivuo
tiset korkeakoulututkinnot ja ammatillisen kor
kea-asteen tutkinnot sekä opistotutkinnot, joi
den lukiopohjainen koulutus kestää vähintään 
kolme vuotta, ja tutkinnon lisäksi mahdollisesti 
vaadittava ammatillinen harjoittelu. 

Laki koskisi kaikkia määritelmän mukaisia 
nuorisoasteen koulutuksen jälkeisiä tutkintoja. 
Sitä sovellettaisiin myös jatkotutkintoina suo
ritettaviin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin. 

Lakia sovellettaisiin, kun edellä mainittu 
kelpoisuusvaatimus tai edellytys ammatin har
joittamiselle on säädetty lailla, asetuksella tai 
asetettu hallinnollisella määräyksellä. 

Lain perusteella ei voisi saada kelpoisuutta 
julkiseen virkaan, johon voidaan nimittää vain 
Suomen kansalainen. Lakia ei sovellettaisi Suo
men evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen 
ortodoksisen kirkkokunnan virkoihin ja tehtä
viin. 

Lain soveltamisalaa ehdotetaan rajoitetta
vaksi siten, ettei lakia sovellettaisi, mikäli 
muussa laissa tai asetuksessa on säädetty Eu
roopan talousalueen valtiossa suoritetun tut
kinnon tuottamasta oikeudesta harjoittaa am
mattia Suomessa. Siten lakia ei sovellettaisi 
asianajajan ammattiin. Lain soveltamisalan ul
kopuolelle jäisivät myös lääkärin, hammaslää
kärin, eläinlääkärin, proviisorin, sairaanhoita
jan ja kätilön ammatit, joita tutkintotodistus
direktiivi ei koske. Lain soveltamisalan ulko
puolelle jäisi lisäksi eräitä muita terveydenhuol
lon ammatteja. Direktiivin vaatimat muutokset 
tehtäisiin asianomaiseen ammatinharjoittamis
lainsäädäntöön. 

Lakia sovellettaisiin vähintään kolmivuotista 
nuorisoasteen koulutuksen jälkeistä tutkintoa 
koskevalta osalta niihin ammatteihin, joita 
koskevassa ammatinharjoittamislainsäädännös
sä ei ole asiasta säännöksiä. Esimerkiksi tekni
sellä alalla on yleistä, että toiminnan harjoitta
misen edellytykseksi on säädetty kyseisen teh
tävän vaatiman pätevyyden osoittavan tutkin
non suorittaminen. Edellytykseksi tällaiseen 
tutkintoon pääsemiseksi on säädetty korkea
koulututkinto tai vastaava. Esimerkkeinä voi-
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daan mainita sähkötöiden johtaja ja vaarallis
ten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varas
toinoin valvoja. 

Ne Euroopan talousalueella suoritetut tut
kinnot, joihin lakia sovellettaisiin, määriteltäi
siin käsitteen "tutkintotodistus" avulla. Tut
kintotodistus määriteltäisiin direktiivin sään
nösten mukaisesti. 

4.2.2. Lisävaatimukset 

Laissa säädettäisiin niistä lisävaatimuksista, 
jotka direktiivin mukaan voidaan asettaa eli 
ammattikokemuksesta, sopeutumisajasta ja 
kelpoisuuskokeesta. 

Mikäli Suomessa edellytetty tutkinto on vä
hintään vuoden pitempi kuin muussa ETA
valtiossa suoritettu tutkinto, voitaisiin edellyt
tää, että henkilöllä on ammattikokemusta. 

Mikäli Suomessa edellytetty koulutus eroaa 
olennaisesti muussa ETA-valtiossa suoritetusta 
koulutuksesta tai mikäli sen ammatin tehtävät, 
johon muussa ETA-valtiossa suoritettu koulu
tus on pätevöittänyt henkilön, eroavat olennai
sesti vastaavan ammatin tehtävistä Suomessa, 
voitaisiin henkilöltä vaatia enintään kolmen 
vuoden sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen 
suorittamista. Vertailla voitaisiin siis sekä tut
kinnon sisältöä että kysymyksessä olevan viran, 
tehtävän tai ammatin tehtävien sisältöä. 

Direktiivissä tarkoitettu sopeutumisaika 
muistuttaa luonteeltaan ohjattua ja valvottua 
harjoittelua. Sopeutumisajan sisältö määrättäi
siin tapauksittain. Sopeutumisajan suorittami
nen olisi henkilön omalla vastuulla, eikä viran
omaisilla olisi velvollisuutta järjestää esimer
kiksi harjoittelupaikkaa. 

Määrättäessä kelpoisuuskoe hakijan suoritet
tavaksi tulisi osoittaa myös kokeen järjestävä 
viranomainen. Kokeen järjestävinä viranomai
sina tulisivat toimimaan esimerkiksi korkea
koulut. Kelpoisuuskoe olisi maksullinen. 

Lähtökohtana on, että muissa ET A-valtiois
sa suoritetut tutkinnot mahdollisimman laajasti 
tunnustettaisiin Suomessa ilman, että direktii
vissä säädettyjä lisävaatimuksia vaadittaisiin. 
Opetusministeriö määräisi tarvittaessa lisävaa
timuksista. Asetuksella säädettäisiin virat, teh
tävät ja ammatit, joissa voidaan määrätä pa
kollinen sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe, si
ten että henkilön valintaoikeutta rajoitetaan. 

4.2.3. Koulutuksen. täydentäminen 

Vaikka koulutuksen täydentämistä koskeva 
tutkintotodistusdirektiivin säännös ei ole vel
voittava, on kuitenkin perusteltua säätää siitä, 
että ammattipätevyyden saavuttamiseksi tarvit
tava harjoittelu voidaan sallia suoritettavaksi 
Suomessa. Tällöin esimerkiksi opettajan tehtä
viin aikova voisi ETA-valtiossa suoritetun kou
lutuksen jälkeen suorittaa vaadittavan opetus
harjoittelun Suomessa. 

4.2.4. Hakemusmenettely ja muutoksenhaku 

Direktiivin edellyttämä hakemukseen perus
tuva tutkintojen tunnustaminen on tarkoitus 
järjestää siten, että ETA-valtioissa suoritettujen 
tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan 
tai tehtävään päättäisi opetusministeriö ja oi
keuden harjoittaa ammattia näiden tutkintojen 
perusteella ratkaisisi se viranomainen, joka 
myöntää oikeuden kyseisen ammatin harjoitta
miseen. Kelpoisuusvaatimusten suhteen keski
tetty järjestelmä on ainakin alkuvaiheessa tar
peen, koska säädösten soveltaminen koskee 
useita viranomaisia, muun muassa kaikkia 
kuntia. Keskitetty järjestelmä on myös hakijoi
den kannalta selkeä ratkaisu ja se takaa haki
joiden yhdenvertaisen kohtelun esimerkiksi ase
tettaessa lain mahdollistamia lisävaatimuksia. 

Keskitetystä järjestelmästä poiketen asetuk
sella voitaisiin säätää korkeakoulun oikeudesta 
päättää tutkintotodistuksen tuottamasta kel
poisuudesta saman korkeakoulun virkaa täy
tettäessä, kun opetusministeriö ei ole tehnyt 
päätöstä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudes
ta. 

Opetusministeriöltä haettaisiin päätöstä siitä, 
minkälaisen kelpoisuuden kyseessä oleva tut
kintotodistus antaa. Hakemusmenettelyä voi
taisiin yksinkertaistaa esimerkiksi erityisen lo
makkeen avulla. Hakemuksen perusteella ope
tusministeriö ratkaisisi ensinnäkin, onko kysy
myksessä sellainen tutkintotodistus, johon la
kia tulee soveltaa. Opetusministeriön päätök
sessä vahvistettaisiin kyseessä olevan 
tutkintotodistuksen tuottama kelpoisuus. Ensi
sijaisesti kelpoisuus vahvistettaisiin yleisellä ta
solla eli esimerkiksi siten, että tutkintotodistus 
tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin, 
joiden kelpoisuusvaatimuksena on korkeakou
lututkinto. Kelpoisuus voitaisiin kuitenkin vah
vistaa myös virkaan tai tehtävään, jonka kel-
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poisuusvaatimuksena on nimeltä mainittu tut
kinto, mikäli hakija näin haluaisi ja edellytyk
set tähän olisivat olemassa. Opetusministeriön 
päätöksessä määrättäisiin edelleen mahdolliset 
lisävaatimukset, jotka hakijan tulisi täyttää 
tietyn kelpoisuuden saamiseksi. Lisävaatimuk
set koskisivat päätöksessä tarkoitetun kelpoi
suuden saamista, eikä niitä voitaisi asettaa 
uudelleen saman kelpoisuuden saamiseksi. 

Ammatinharjoittamista koskevat hakemuk
set ratkaisisi se viranomainen, joka asianomais
ten säännösten mukaan antaa oikeuden kysei
sen ammatin harjoittamiseen. Tämä viranomai
nen voisi tarpeen vaatiessa pyytää asiasta lau
sunnon opetusministeriöltä. 

Opetusministeriötä avustaisi päätöksen val
mistelussa neuvottelukunta, jossa olisivat edus
tettuina tarpeelliset asiantuntijatahot. Se antaisi 
tarvittaessa opetusministeriölle lausuntoja 
ETA-valtioissa suoritettujen tutkintojen tuotta
masta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. 
Neuvottelukunnasta säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. Tarkoituksena on, että opetusmi
nisteriön yhteyteen asetetaan uusi neuvottelu
kunta samalla kun ulkomaanopintolaissa ja 
-asetuksessa säädetty ulkomaanopintojen neu
vottelukunta lakkautetaan. Asetettava neuvot
telukunta tulisi käsittelemään sekä ET A-val
tioissa suoritettujen tutkintojen tuottamaa vir
kakelpoisuutta että ulkomaanopintolaissa tar
koitettua ulkomailla suoritettujen korkeakou
luopintojen rinnastamista koskevat asiat. 

Viranomaisten päätöksiin voidaan yleisesti 
hakea muutosta muutoksenhausta hallinto
asioissa annetun lain (154/50) mukaan. Tämä 
olisi mahdollista myös tutkintojen tunnusta
mista koskevien päätösten suhteen. Koska di
rektiivissä edellytetään, että päätöksen puuttu
minen on voitava saattaa tuomioistuimen kä
siteltäväksi, on myös tästä säädettävä. 

4.2.5. Arkkitehdin tutkinnot 

Suomessa ei ole arkkitehdin ammatinharjoit
tamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Arkki
tehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto on 
kuitenkin eräissä tapauksissa säädetty kelpoi
suusvaatimukseksi virkaan. Tältä osin arkki
tehdin tutkintoja koskeva direktiivi on saatet
tava voimaan siten, että direktiivissä ja direk
tiivin nojalla annetuissa tiedotteissa luetellut 
tutkinnot tuottavat kelpoisuuden näihin virkoi
hin. Tarkoituksenmukaisinta on ottaa tätä kos-

keva säännös nyt säädettäväksi ehdotettuun 
lakiin, jolla yleinen tutkintojen tunnustamista 
koskeva direktiivi saatetaan voimaan. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmistelu 

Opetusministeriö asetti 5 päivänä kesäkuuta 
1991 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, 
mitä ammattitoimintaa tutkintotodistusdirektii
vi Suomessa koskisi ja miten tämän ammatti
toiminnan harjoittamisesta on säädetty sekä 
tehdä ehdotus direktiivin voimaansaattamiseksi 
tarpeellisista lainsäädännön muutoksista tarvit
taessa hallituksen esityksen muodossa. Lisäksi 
työryhmän tuli tehdä ehdotus siitä, miten 
muiden kuin ETA-alueen kansalaisten tai muu
alla kuin ETA-alueella suoritetun koulutuksen 
tunnustaminen tulisi järjestää. 

Työryhmä jätti muistionsa 16 päivänä huh
tikuuta 1992 opetusministeriölle (Opetusminis
teriön työryhmien muistiaita 1992:14). Tämä 
esitys perustuu työryhmän muistioon ja siitä 
saatuihin lausuntoihin. 

5.2. Lausunnonantajat 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunto val
tioneuvoston kanslialta ja ministeriöiltä, Kun
nalliselta työmarkkinalaitokselta, AKAVA ry:l
tä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
ry:ltä, Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestö
jen Keskusliitto ry:ltä, Toimihenkilö- ja Virka
miesjärjestöjen Keskusliitto ry:ltä ja Suomen 
Työnantajain Keskusliitto ry:ltä. 

Annetuissa lausunnoissa esitetyt yksityiskoh
tia koskevat huomautukset on pyritty otta
maan huomioon mahdollisuuksien mukaan esi
tystä lopulliseen muotoon saatettaessa. 

6. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä 
taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia. Ul
komailla suoritettujen opintojen tunnustamista 
koskevat hakemukset lisääntynevät, mikä ai
heuttaa lisätyötä opetusministeriölle. Toisaalta 
ulkomaantutkintolain rinnastamismenettelyn 
yksinkertaistaminen vähentää työmäärää. Ylei
sen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toi-
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meenpanoon liittyvästä kansainvälisestä yhteis
työstä aiheutuu uusia tehtäviä ja arviolta 
100 000 markan vuotuiset lisäkustannukset. 

Esityksellä on huomattava vaikutus ETA
valtioiden kansalaisten mahdollisuuksiin saada 
tutkintonsa tunnustetuksi Suomessa. Erityisen 
myönteisesti esitys vaikuttaa ETA-valtioissa 
tutkinnon suorittaneiden Suomen kansalaisten 
mahdollisuuksiin hakeutua julkisen hallinnon 
virkoihin ja tehtäviin. 

7. Esityksen riippuvuus muista esi
tyksistä 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Euroopan 
talousalueen perustamiseen liittyvien sopimus
ten eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 
9511992 vp.). 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki Euroopan talousalueen valtioiden kan
salaisten tutkintotodistusten tunnustami
sesta 

1 §. Soveltamisala. Pykälä sisältää lain sovel
tamisalan yleisellä tasolla. Euroopan talous
alueen valtiolla tarkoitetaan valtiota, jossa Eu
roopan talousalueesta tehtyä sopimusta sovel
letaan. Lakia sovelletaan myös Suomen kansa
laisen muualla kuin Suomessa suorittamaan 
koulutukseen. Koulutuksen tulee olla vähin
tään kolmivuotista siten, että ohjeeilinen opis
keluaika täyttää tämän vaatimuksen. Koulutus 
voi olla myös osa-aikaista, mikäli se vastaa 
vähintään kolmivuotista kokoaikaista koulu
tusta. Nuorisoasteen koulutuksella tarkoitetaan 
Suomessa lukiota tai peruskoulun jälkeistä 
ammatillista koulutusta. 

2 §. Kelpoisuus virkaan tai tehtävään. Pykälän 
1 momentissa säädetään laissa tarkoitetun kou
lutuksen ja harjoittelun tuottamasta kelpoisuu
desta virkaan tai tehtävään. Kelpoisuuden 
tuottaman koulutuksen ja harjoittelun suhteen 
viitataan lain 4 §:ssä määriteltyyn tutkintoto
distukseen. Tehtävällä tarkoitetaan työsopi
mussuhteista tehtävää. Virka tai tehtävä voi 
olla valtion, kunnan, kuntainliiton tai julkisoi
keudellisen yhteisön tai laitoksen virka tai 
tehtävä. Tehtävä voi tarkoittaa myös yksityistä 
työsopimussuhdetta. Edellytyksenä on, että vi
ran tai tehtävän kelpoisuusvaatimus on säädet
ty lailla tai asetuksella taikka määrätty esimer
kiksi kunnan johtosäännössä taikka kunnan
valtuuston tai liittovaltuuston päätöksellä. 

Pykälän 1 momentissa on myös määritelty ne 

2 321212T 

Suomessa kelpoisuusvaatimuksena olevat tut
kinnot, joihin lakia sovelletaan. Tutkinnon 
lisäksi mahdollisesti vaadittava harjoittelu viit
taa siihen, että esimerkiksi opettajan virkaan 
säännönmukaisesti vaaditaan opetusharjoitte
lun suorittamista. 

Laki koskee vain kelpoisuusvaatimuksena 
olevaa tutkintoa ja harjoittelua, eikä vaikuta 
muihin mahdollisiin kelpoisuusvaatimuksiin. 

Pykälän 2 momentissa on lain soveltamisalan 
ulkopuolelle rajattu julkiset virat, joihin voi
daan nimittää vain Suomen kansalainen. 
Myöskään Suomen kansalainen, joka on suo
rittanut tässä laissa tarkoitetun tutkinnon, ei 
saa tämän lain perusteella kelpoisuutta edellä 
mainittuun virkaan. Suomen kansalaisella on 
kuitenkin mahdollisuus päästä tällaiseen vir
kaan hakemalla suorittamaosa korkeakoulutut
kinnon rinnastamista siten kuin ulkomailla 
suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamas
ta virkakelpoisuudesta annetussa laissa on sää
detty. 

Pykälän 3 momentin mukaan lakia ei sovel
leta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja 
Suomen ortodoksisen kirkkokunnan virkoihin 
ja tehtäviin. 

3 §. Oikeus harjoittaa ammattia. Pykälän 1 
momentissa säädetään laissa tarkoitetun tut
kinnon ja harjoittelun tuottamasta oikeudesta 
harjoittaa ammattia. Muutoin on soveltuvin 
osin voimassa, mitä edellä on sanottu 2 §:n 1 
momentin perusteluissa. 

Pykälän 2 momentissa on rajattu lain sovel
tamisalan ulkopuolelle ne ammatit, joita kos
kevissa säädöksissä on Euroopan talousalueen 
valtioissa suoritettujen, laissa tarkoitettujen 
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tutkintojen tuottamasta oikeudesta harjoittaa 
ammattia säädetty erikseen. 

4 §. Tutkintotodistus. Pykälässä määritellään 
lain soveltamisen kannalta keskeinen käsite 
tutkintotodistus. Pykälän 1-5 kohdassa on 
määritelty ne eri tapaukset, jotka direktiivin 
mukaan voivat tulla kysymykseen. Pykälässä 
tarkoitettu ETA-valtion toimivaltainen viran
omainen määräytyy asianomaisen valtion lain
säädännön perusteella. Pykälässä tarkoitettu 
muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja voi 
olla tutkintotodistus, todistus tai muu muodol
lista kelpoisuutta osoittava asiakirja tai tällais
ten asiakirjojen yhdistelmä. Pykälän 2 kohdas
sa tarkoitettua tapausta lukuunottamatta tut
kintotodistuksena osoitettavan koulutuksen tu
lee olla suoritettu pääosin Euroopan talousalu
eella. 

Pykälän 1-3 kohdassa tarkoitetuissa tapauk
sissa virka, tehtävä tai ammatti on säännelty eli 
edellyttää tutkintoa siinä valtiossa, joka on 
myöntänyt tai tunnustanut tutkintotodistuksen. 
Tällöin tutkintotodistuksesta tai muutoin tulee 
käydä ilmi tutkinnon ja mahdollisen harjoitte
lun lisäksi se, että tutkintotodistuksen haltijalla 
on pätevyys tuossa ETA-valtiossa vastaavaan 
virkaan, tehtävään tai ammattiin, jota tarkoi
tetaan 2 ja 3 §:ssä. 

Pykälän 1 kohta koskee ETA-valtiossa suo
ritettua koulutusta ja harjoittelua. 

Pykälän 2 kohta koskee muualla kuin ETA
valtiossa suoritettua koulutusta, jonka jokin 
ETA-valtio on tunnustanut vastaavantasoiseksi 
kuin 1 kohdassa tarkoitettu koulutus. Tällöin 
vaaditaan lisäksi, että henkilöllä on vähintään 
kolmen vuoden ammattikokemus sen valtion 
todistamana, joka on tunnustanut tutkintoto
distuksen. Ammattikokemuksella tarkoitetaan 
tällöin toimimista nimenomaan kyseessä ole
vassa virassa, tehtävässä tai ammatissa. 

Pykälän 3 kohta koskee muuta Euroopan 
talousalueella suoritettua koulutusta, jonka jo
kin ETA-valtio on tunnustanut vastaavantasoi
seksi kuin 1 kohdassa tarkoitettu koulutus ja 
harjoittelu. Direktiivin vastaava säännös joh
tuu eri valtioiden erilaisista koulutusjärjestel
mistä. 

Pykälän 4 ja 5 kohdassa on kysymys tapa
uksista, joissa ETA-valtio, jossa tutkinto ja 
mahdollinen harjoittelu on suoritettu, ei sään
tele kyseessä olevaa virkaa, tehtävää tai am
mattia. Direktiivin mukaan tällaisissa tapauk
sissa vaaditaan, että henkilö on viimeksi kulu
neen kymmenen vuoden aikana harjoittanut 

kyseistä ammattia päätoimisesti kaksi vuotta 
jäsenvaltiossa, joka ei sääntele ammattia. 

Tällaista vaatimusta ei ole kuitenkaan perus
teltua asettaa, koska se johtaisi siihen, että 
Suomen kansalaisten ETA-valtioissa suoritta
mien tutkintojen hyväksyminen silloin, kun on 
kysymys kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään, 
olennaisesti vaikeutuisi, koska heidän olisi jää
tävä ulkomaille saadakseen tutkintonsa tunnus
tetuksi Suomessa. 

Pykälän 4 kohta koskee ETA-valtiossa suo
ritettua koulutusta ja harjoittelua. 

Pykälän 5 kohta koskee Euroopan talous
alueella suoritettua koulutusta, jonka jokin 
ETA-valtio on tunnustanut vastaavantasoiseksi 
kuin 4 kohdassa tarkoitettu koulutus. Edelly
tyksenä on tällöin, että asianomainen valtio on 
ilmoittanut tunnustamisesta muille ET A-val
tiolle. 

5 §. Lisävaatimus koulutuksen keston perus
teella. Pykälässä säädetään mahdollisuudesta 
asettaa lisävaatimuksia koulutuksen keston pe
rusteella. Mikäli Suomessa virkaan, tehtävään 
tai ammattiin vaaditun koulutuksen kesto on 
vähintään vuoden pitempi kuin toisessa ETA
valtiossa suoritettu koulutus, voidaan tutkinto
todistuksen saajalta vaatia ammattikokemusta. 
Ammattikokemuksella tarkoitetaan toimimista 
kyseessä olevassa virassa, tehtävässä tai amma
tissa jossakin ETA-valtiossa. Pykälässä sääde
tään vaadittavan ammattikokemuksen enim
mäispituudet. Jos puuttuva koulutusaika kos
kee varsinaista koulutusta, voidaan ammattiko
kemusta vaatia enintään kaksi kertaa puuttuva 
koulutusaika, ja kun on kysymys puuttuvasta 
harjoittelusta, voidaan ammattikokemusta vaa
tia enintään tämän harjoitteluajan pituus. 

6 §. Lisävaatimukset koulutuksen ja tehtävien 
sistillön perusteella. Pykälässä säädetään mah
dollisuudesta asettaa lisävaatimuksia koulutuk
sen sisällön ja tehtävien sisällön eron perusteel
la. Pykälän mukaan verrataan joko ETA
valtiossa suoritetun koulutuksen ja Suomessa 
vaadittavan koulutuksen sisältöä tai sen viran, 
tehtävän tai ammatin tehtäväsisältöä, johon 
asianomainen henkilö on saanut ammattipäte
vyyden tai valmistunut kyseisessä ET A-valtios
sa ja vastaavan viran, tehtävän tai ammatin 
tehtäväsisältöä Suomessa. Jälkimmäisessä ta
pauksessa edellytetään, että myös henkilön 
saamasta koulutuksesta puuttuu valmentautu
minen tehtäviin, jotka Suomessa kuuluvat 
asianomaisen ammatin harjoittamiseen taikka 
viran tai tehtävän hoitamiseen ja joihin vai-
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mentautuminen sisältyy Suomessa vaadittavaan 
koulutukseen. Lisävaatimusten asettamisen 
edellytyksenä on, että eroavuudet ovat olennai
sia. Tämä olennaisuus ratkaistaan tapauskoh
taisesti. Lisävaatimuksina tulevat kysymykseen 
sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe. 

Pykälän 2 momentin mukaan sopeutumisai
ka ja kelpoisuuskoe olisivat hakijalle valinnai
sia. Pakollista sopeutumisaikaa tai kelpoisuus
koetta edellyttävät virat, tehtävät ja ammatit 
säädettäisiin asetuksella, koska tällöin on ky
symys erityistapauksista. Pakollinen kelpoi
suuskoe on tarkoitus säätää virkoihin, joiden 
kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kan
didaatin tutkinto. 

Pykälän 3 momentissa estetään 5 ja 6 §:ssä 
säädettyjen lisävaatimusten vaatiminen saman
aikaisesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan sopeutumisai
ka ja kelpoisuuskoe määriteltäisiin asetuksessa. 
Määritelmät vastaisivat tutkintotodistusdirek
tiivin määritelmiä. Kelpoisuuskoe olisi maksul
linen. 

7 §. Koulutuksen täydentäminen. Pykälän mu
kaan voidaan hyväksyä, että ETA-valtiossa 
ammattipätevyyden edellytyksenä oleva har
joittelu, esimerkiksi opetusharjoittelu, suorite
taan Suomessa. Tutkintotodistusdirektiivin 
mukaan tällaisessa tapauksessa noudatetaan 
yhdenvertaisuuden periaatetta. 

8 §. Kelpoisuuden ratkaiseminen. Pykälän 1 
momentissa säädetään laissa tarkoitettujen tut
kintotodistusten tuottaman kelpoisuuden rat
kaisemisesta. Asian ratkaisisi opetusministeriö. 
Opetusministeriö ei kuitenkaan ratkaisisi kel
poisuutta sellaisiin virkoihin, joissa kelpoisuus
vaatimuksena oleva tutkinto edellyttää oikeutta 
harjoittaa tiettyä ammattia. Kelpoisuus tällai
seen virkaan saataisiin siten, että henkilö hakisi 
asianomaiselta viranomaiselta oikeuden har
joittaa kyseistä ammattia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, kuka voi 
tehdä hakemuksen ja hakemukseen liitettävistä 
selvityksistä. Hakemusmenettelystä on tarkoi
tus säätää yksityiskohtaisemmin asetuksessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan asetuksella 
voitaisiin säätää, että korkeakoululla on oikeus 
päättää tutkintotodistuksen tuottamasta kel
poisuudesta saman korkeakoulun virkaa täy
tettäessä, kun hakijaa koskevaa 1 momentissa 
tarkoitettua päätöstä ei ole. Tällainen säännös 
on tarkoitus ottaa korkeakoulujen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia ja tehtäviä koskevaan 
asetukseen. 

9 §. Päätös kelpoisuudesta. Pykälässä sääde
tään opetusministeriön kelpoisuudesta tekemän 
päätöksen sisällöstä. Tutkintotodistuksen tuot
tama kelpoisuus virkaan tai tehtävään määrät
täisiin ensisijaisesti siten, että kelpoisuus saa
daan virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuus
vaatimuksena on opistotutkinto, korkeakoulu
tutkinto, ylempi korkeakoulututkinto taikka 
jatkotutkintona suoritettava lisensiaatin tai 
tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä tutkintoto
distuksen tuottama kelpoisuus voitaisiin mää
rätä siten, että kelpoisuus saataisiin virkaan tai 
tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on 
tietty, nimeltä mainittu tutkinto, esimerkiksi 
jokin ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Ha
kijan tulisi hakemuksessaan esittää nimenomai
nen pyyntö tällaisesta kelpoisuudesta. Tällaisen 
kelpoisuuden saamisen ehdoksi voitaisiin tar
vittaessa asettaa säädettyjä lisävaatimuksia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään hakemuk
sen käsittelyajan enimmäispituus. Jos hakemus
ta joudutaan esimerkiksi täydentämään, mää
räaika lasketaan siitä, kun lisäselvitys on saa
punut opetusministeriölle. 

10 §. Arkkitehdin tutkinnot. Pykälä sisältää 
arkkitehtejä koskevan erityissäännöksen. Pykä
län mukaan opetusministeriö määrää ne Eu
roopan talousalueella suoritetut tutkinnot, jot
ka tuottavat kelpoisuuden virkoihin ja tehtä
viin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on arkki
tehdin tai rakennusarkkitehdin tutkinto. Käy
tännössä nämä olisivat ne tutkinnot, jotka on 
lueteltu arkkitehdin tutkintojen tunnustamista 
koskevassa direktiivissä ja sen nojalla annetuis
sa tiedotteissa. 

11 §. Ammatinharjoittamisoikeuden ratkaise
minen. Pykälässä säädetään ammatinharjoitta
misoikeuden ratkaisemisesta. Näissä tapauksis
sa noudatettaisiin kyseessä olevaa ammattia 
koskevassa lainsäädännössä säädettyä menette
lyä. 

Pykälän 2 momentissa on 9 §:n 2 momenttia 
vastaava säännös käsittelyajasta. 

12 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädetään 
muutoksenhausta. 1 momentissa viitataan 
muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun la
kiin. Ministeriön päätökseen tulisi liittää vali
tusosoitus. 2 momentin mukaan hakija voisi 
tehdä valituksen, jos päätöstä ei annettaisi 
säädetyssä määräajassa. Valituksen katsottai
siin tällöin kohdistuvan hylkäävään päätök
seen. Tämä valitusmahdollisuus ei vaikuta vi
ranomaisen velvollisuuteen ratkaista asia mää
räajassa. 
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13 §. Neuvottelukunta. Pykälä sisältää neu
vottelukuntaa ja sen tehtäviä koskevan sään
nöksen. Tarkemmat säännökset neuvottelukun
nasta annettaisiin asetuksella. 

14 §. Tarkemmat säännökset. Asetuksella an
nettaisiin tarkemmat säännökset lain täytän
töönpanosta. 

15 §. Lain voimaantulo. Pykälässä on lain 
voimaantulosäännös. Laki koskisi myös ennen 
lain voimaantuloa annettuja tutkintotodistuk
sia. Lailla ei olisi vaikutusta ennen lain voi
maantuloa saatuun kelpoisuuteen tai oikeuteen 
harjoittaa ammattia. 

1.2. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakoulu
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 

4 §. Rinnastaminen. Pykälässä säädetään tut
kintojen rinnastamisesta. Ehdotuksen mukaan 
ulkomailla suoritetut korkeakoulututkinnot 
rinnastettaisiin ensisijaisesti alempaan tai ylem
pään korkeakoulututkintoon taikka jatkotut
kintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin 
tutkintoon ja vain erityisestä syystä tiettyyn, 
nimeltä mainittuun korkeakoulututkintoon. 
Voimassa olevan lain mukainen menettely on 
päinvastainen. Muutos yksinkertaistaisi huo
mattavasti tutkintojen rinnastamismenettelyä, 
koska yleensä ei olisi enää tarpeen tutkia 
tutkintojen alojen vastaavuutta. 

5 §. Tulkintojen rinnastamisen perusteet. Py
kälässä säädetään rinnastamisen perusteista. 
Rinnastamismenettelyn muutoksen vuoksi 1 
momentissa säädettäisiin tutkintojen rinnasta
misesta tutkintojen tason perusteella ja 2 mo
mentissa tutkintojen tason ja alan perusteella. 

8 §. Rinnastamispäätös. Pykälässä säädetään 
rinnastamispäätöksestä. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan 
rinnastamispäätöksen hakijan tulisi hakemuk
sessaan esittää se erityinen syy, jonka vuoksi 
hänen suorittamansa korkeakoulututkinto tuli
si rinnastaa tiettyyn, nimeltä mainittuun kor
keakoulututkintoon. 

10 §. Neuvottelukunta. Pykälä ehdotetaan ku
mottavaksi tarpeettomana. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Euroopan talousalueen valtioiden kansalais
ten tutkintotodistusten tunnustamisesta anne
tun lain nojalla säädettäisiin asetus Euroopan 
talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintoto
distusten tunnustamisesta. Asetuksessa säädet
täisiin hakemusmenettelystä, määriteltäisiin so
peutumisaika ja kelpoisuuskoe, säädettäisiin ne 
virat, tehtävät ja ammatit, joissa voidaan mää
rätä pakollinen kelpoisuuskoe tai sopeutumis
aika sekä annettaisiin neuvottelukuntaa koske
vat säännökset. 

Edellä mainitun lain nojalla annettaisiin ope
tusministeriön päätös niistä Euroopan talous
alueella suoritetuista arkkitehtuurin alan tut
kinnoista, jotka Suomessa tuottavat kelpoisuu
den virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena 
on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin tutkin
to. 

Ulkomaanopintolain muutoksen johdosta 
tehtäisiin sen edellyttämät muutokset ulko
maanopintoasetukseen. Rinnastamismenettelyn 
muutoksen johdosta asetuksen rinnastamisme
nettelyä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin 
vastaavasti. Asetuksen säännökset ulko
maanopintojen neuvottelukunnasta kumottai
siin. 

3. Voimaantulo 

Tarkoituksena on, että lait tulevat voimaan 
samana ajankohtana kuin Euroopan talous
alueesta tehty sopimus. Lain voimaantuloajan
kohdasta ehdotetaan voitavan säätää asetuksel
la. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 
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1. 
Laki 

Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään Euroopan talous
alueen valtion kansalaisen nuorisoasteen kou
lutuksen jälkeen suorittaman vähintään kolmi
vuotisen korkeamman koulutuksen tuottamas
ta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään ja 
oikeudesta harjoittaa ammattia Suomessa. 

2§ 

Kelpoisuus virkaan tai tehtävään 

Kun viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuk
seksi on Suomessa säädetty tai määrätty vähin
tään kolmivuotinen korkeakoulututkinto tai 
ammatillisen korkea-asteen tutkinto taikka 
opistotutkinto, jonka lukiopohjainen koulutus 
kestää vähintään kolme vuotta, ja tutkinnon 
lisäksi mahdollisesti vaadittava harjoittelu, 
tuottaa tässä laissa tarkoitetulla tutkintotodis
tuksena osoitettu tutkinto ja harjoittelu saman 
kelpoisuuden kuin Suomessa suoritettu tutkin
to ja harjoittelu. 

Tämän lain perusteella ei voi saada kelpoi
suutta julkiseen virkaan, johon voidaan nimit
tää tai valita vain Suomen kansalainen. 

Tätä lakia ei sovelleta Suomen evankelis
luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen 
kirkkokunnan virkoihin ja tehtäviin. 

3§ 

Oikeus harjoittaa ammattia 

Kun ammatin harjoittaminen Suomessa edel
lyttää vähintään kolmivuotista korkeakoulutut
kintoa tai ammatillista korkea-asteen tutkintoa 
taikka opistotutkintoa, jonka lukiopohjainen 
koulutus kestää vähintään kolme vuotta, ja 
tutkinnon lisäksi mahdollisesti vaadittavaa har
joittelua, on Euroopan talousalueen valtion 
kansalaiselle, jolla on tässä laissa tarkoitettu 
tutkintotodistus, myönnettävä oikeus harjoit
taa kyseistä ammattia samoilla ehdoilla kuin 
Suomessa tutkinnon ja harjoittelun suoritta
neelle. 

Tätä lakia ei sovelleta, jos muussa laissa tai 

asetuksessa on säädetty Euroopan talousalueen 
valtiossa nuorisoasteen koulutuksen jälkeen 
suoritetun, vähintään kolmivuotisen korkeam
man koulutuksen tuottamasta oikeudesta har
joittaa ammattia Suomessa. 

4§ 

Tutkintotodistus 

Tässä laissa tarkoitettu tutkintotodistus on: 
1) Muun Euroopan talousalueen valtion 

kuin Suomen toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämä muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka osoittaa, että sen saaja on 
Euroopan talousalueen valtiossa suorittanut 
vähintään kolmivuotisen koulutuksen korkea
koulussa tai muussa vastaavan tasoisessa oppi
laitoksessa ja tarvittaessa suorittanut opintojen 
lisäksi vaadittavan harjoittelun, ja joka osoit
taa, että sen saajalla on pätevyys 2 ja 3 §:ssä 
tarkoitettuun virkaan, tehtävään tai ammattiin 
tuossa valtiossa; 

2) muualla kuin Euroopan talousalueen val
tiossa suoritetusta, 1 kohdassa tarkoitetusta 
koulutuksesta myönnetty muodollista kelpoi
suutta osoittava asiakirja, jos jokin muu Eu
roopan talousalueen valtio kuin Suomi on 
tunnustanut sen siten, että sen saajalla on 
tuossa valtiossa pätevyys 2 ja 3 §:ssä tarkoitet
tuun virkaan, tehtävään tai ammattiin, ja sen 
saajalla on lisäksi asiakirjan tunnustaneen val
tion todistama kolmen vuoden ammattikoke
mus; 

3) Muun Euroopan talousalueen valtion 
kuin Suomen toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämä muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, jos se on annettu Euroopan talous
alueen valtiossa suoritetusta koulutuksesta ja 
asiakirjan myöntäneen valtion toimivaltainen 
viranomainen on tunnustanut sen vastaavan 
tasoiseksi kuin 1 kohdassa tarkoitettu tutkin
totodistus ja sen saajalla on pätevyys 2 ja 
3 §:ssä tarkoitettuun virkaan, tehtävään tai 
ammattiin tuossa valtiossa; 

4) muun Euroopan talousalueen valtion 
kuin Suomen toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämä muodollista kelpoisuutta osoittava 
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asiakirja, joka osoittaa, että sen saaja on 
suorittanut vähintään kolmivuotisen tutkinnon 
tuon valtion korkeakoulussa tai muussa sa
mantasoisessa oppilaitoksessa ja tarvittaessa 
suorittanut vaadittavan harjoittelun ja saanut 
valmiudet 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuun virkaan, 
tehtävään tai ammattiin, johon tuossa valtiossa 
ei vaadita tutkinnon suorittamista; 

5) edellä 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa myös todistus muodollisesta kelpoisuu
desta, joka on annettu Euroopan talousalueen 
valtiossa suoritetusta koulutuksesta ja jonka 
jokin muu Euroopan talousalueen valtio kuin 
Suomi tunnustaa vastaavan tasoiseksi kuin 4 
kohdassa tarkoitettu tutkintotodistus, edellyt
täen, että tunnustaminen on annettu tiedoksi 
muille Euroopan talousalueen valtioille. 

5§ 
Lisävaatimus koulutuksen keston perusteella 

Kun 4 §:ssä tarkoitetun tutkintotodistuksen 
sisältämän koulutuksen ja sen lisäksi vaaditta
van harjoittelun kesto on vähintään vuoden 
lyhyempi kuin Suomessa vaadittava koulutus ja 
harjoittelu, voidaan tutkintotodistuksen lisäksi 
vaatia, että sen saaja on toiminut 2 §:ssä 
tarkoitetussa virassa tai tehtävässä tai harjoit
tanut 3 §:ssä tarkoitettua ammattia jossakin 
Euroopan talousalueen valtiossa. Tällaista am
mattikokemusta voidaan vaatia enintään neljä 
vuotta. Vaadittu aika ei kuitenkaan saa olla 
pitempi kuin puuttuva koulutusaika kaksinker
taisena, kun puuttuva koulutusaika koskee 
nuorisoasteen koulutuksen jälkeen suoritetta
vaa korkeampaa koulutusta, eikä pitempi kuin 
puuttuva koulutusaika, kun puuttuva koulu
tusaika koskee ammatillista harjoittelua. 

6§ 
Lisävaatimukset koulutuksen ja tehtävien 

sisällön perusteella 

Kun Suomessa virkaan, tehtävään tai am
mattiin vaadittava koulutus eroaa olennaisesti 
koulutuksesta, joka ilmenee 4 §:ssä tarkoitetus
ta tutkintotodistuksesta, tai kun viran, tehtä
vän tai ammatin tehtävät Suomessa eroavat 
tehtävistä siinä ammatissa, jonka pätevä am
matinharjoittaja tutkintotodistuksen saaja on 
tai johon hän on valmistunut, ja tämä ero on 
olennainen, voidaan tutkintotodistuksen lisäksi 
vaatia, että sen saaja suorittaa enintään kolme 
vuotta kestävän sopeutumisajan taikka kelpoi
suuskokeen. 

Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe ovat haki
jalle valinnaisia. Pakollinen sopeutumisaika tai 
kelpoisuuskoe voidaan määrätä sellaisiin ase
tuksella säädettäviin virkoihin, tehtäviin ja 
ammatteihin, joissa edellytetään Suomen lain
säädännön tarkkaa tuntemusta ja joissa lain
säädäntöä koskeva neuvonta tai avustaminen 
on olennaista ja pysyvää tai joiden osalta tähän 
on muu perusteltu syy. 

Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei voi
da vaatia, jos tutkintotodistuksen saajalta vaa
ditaan 5 §:ssä säädettyä ammattikokemusta. 

Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta sää
detään tarkemmin asetuksella. 

7§ 

Koulutuksen täydentäminen 

Kun pätevyyden saaminen 2 ja 3 §:ssä tar
koitettuun virkaan, tehtävään tai ammattiin 
edellyttää siinä Euroopan talousalueen valtios
sa, joka on myöntänyt tutkintotodistuksen, 
tutkinnon lisäksi harjoittelua, voidaan tällainen 
harjoittelu hyväksyä suoritettavaksi Suomessa. 

8§ 

Kelpoisuuden ratkaiseminen 

Tässä laissa tarkoitetun tutkintotodistuksen 
tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtä
vään päättää hakemuksesta opetusministeriö, 
paitsi siltä osin kuin viran tai tehtävän kelpoi
suusvaatimuksena on 11 §:n mukaisesti tai 3 §:n 
2 momentissa tarkoitetun lain tai asetuksen 
nojalla myönnettävä oikeus harjoittaa ammat
tia. 

Hakemuksen voi tehdä Euroopan talous
alueen valtion kansalainen, jolla on 4 §:ssä 
tarkoitettu tutkintotodistus. Hakijan on toimi
tettava opetusministeriölle hakemuksen käsitte
lyä varten tarpeelliset selvitykset. 

Asetuksella voidaan säätää korkeakoulun 
oikeudesta päättää tutkintotodistuksen tuotta
masta kelpoisuudesta saman korkeakoulun vir
kaa täytettäessä, kun hakijaa koskevaa 1 mo
mentissa tarkoitettua päätöstä ei ole. 

9§ 

Päätös kelpoisuudesta 

Tutkintotodistuksen tuottama kelpoisuus 
määrätään ensisijaisesti siten, että tutkintoto
distus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtä
vään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on opis-
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totutkinto, korkeakoulututkinto, ylempi kor
keakoulututkinto taikka jatkotutkintona suori
tettava lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Erityi
sestä syystä kelpoisuus voidaan määrätä siten, 
että tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden vir
kaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuk
sena on tietty, nimeltä mainittu tutkinto. Kel
poisuutta koskevassa päätöksessä määrätään 
tarvittaessa 5 tai 6 §:n mukaisista lisävaatimuk
sista. 

Päätös on annettava neljän kuukauden ku
luessa siitä, kun hakemus ja sitä täydentävä 
selvitys on toimitettu opetusministeriölle. 

10§ 

Arkkitehdin tutkinnot 

Opetusministeriö määrää ne Euroopan ta
lousalueen valtioissa annetut muodollista kel
poisuutta osoittavat asiakirjat, jotka tuottavat 
kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, jonka kel
poisuusvaatimuksena on arkkitehdin tai raken
nusarkkitehdin tutkinto. 

II§ 

Ammatinharjoittamisoikeuden ratkaiseminen 

Oikeuden harjoittaa Suomessa ammattia täs
sä laissa tarkoitetun tutkintotodistuksen perus
teella ratkaisee se viranomainen, joka myöntää 
oikeuden kyseisen ammatin harjoittamiseen. 

Ammatinharjoittamista koskevaan hake
mukseen on annettava päätös neljän kuukau
den kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täyden
tävä selvitys on toimitettu viranomaiselle. 

12 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta tässä laissa tarkoitettuun 
päätökseen on voimassa, mitä muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) 
säädetään. Ministeriön 9 tai II §:n nojalla 
antamaan päätökseen on liitettävä valitusosoi
tus. 

Jos vastoin 9 §:n 2 momentin tai II §:n 2 

momentin säännöstä päätöstä ei ole annettu 
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistu
van hakemuksen hylkäävään päätökseen. Täl
laisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemuk
seen on annettu päätös. Päätöksen antamisesta 
on 9 tai 12 §:ssä tarkoitetun viranomaisen 
ilmoitettava valitusviranomaiselle. Tässä mo
mentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja 
käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimas
sa, mitä 1 momentissa säädetään. 

13§ 

Neuvottelukunta 

Opetusministeriön yhteydessä on neuvottelu
kunta, joka tarvittaessa antaa opetusministe
riölle lausuntoja tässä laissa tarkoitettujen tut
kintotodistusten tuottamasta kelpoisuudesta 
virkaan tai tehtävään. Neuvottelukunta antaa 
opetusministeriölle tarvittaessa lausuntoja 
myös ulkomailla suoritettujen korkeakoulu
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta an
netun lain (531186) mukaisesta korkeakoulu
opintojen rinnastamisesta ja suorittaa sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään tai opetusmi
nisteriö määrää muita tutkintojen tunnustami
seen liittyviä tehtäviä. 

14 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

15 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa annettuun tutkintotodistuk
seen. 

Tämä laki ei vaikuta ennen lain voimaantu
loa saatuun kelpoisuuteen tai oikeuteen harjoit
taa ammattia. 
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2. 
Laki 

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 

päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531186) 10 §, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetulla 

lailla (729/89), uusi 3 momentti seuraavasti: 

4§ 

Rinnastaminen 

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastetaan ensisijaisesti Suomessa suoritetta
vaan alempaan tai ylempään korkeakoulutut
kintoon taikka jatkotutkintona suoritettavaan 
lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon ja vain 
erityisestä syystä tiettyyn, nimeltä mainittavaan 
korkeakoulututkintoon. Tutkinnon rinnastami
sesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

5§ 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan alempaan tai ylem
pään korkeakoulututkintoon taikka jatkotut
kintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992 

tutkintoon rinnastetaan mainitunlaista tutkin
toa tasoltaan vastaava ulkomailla suoritettu 
korkeakoulu tutkinto. 

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulu
tutkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alal
taan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakou
lututkinto. 

8§ 

Rinnastamispäätös 

Hakemuksessa on myös esitettävä erityinen 
syy, jonka vuoksi hakijan opinnot tulisi rinnas
taa Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltä 
mainittavaan korkeakoulututkintoon. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 

päivänä heinäkuuta annetun lain (531/86) 10 §, 
muutetaan 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetulla 

lailla, (729/89) uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Rinnastaminen 

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastetaan Suomessa suoritettavaan tiettyyn, 
nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon 
taikka, jos tämä ei ole mahdollista, yleisesti 
alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon 
taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaa
tin tai tohtorin tutkintoon. Tutkinnon tarkem
masta rinnastamisesta säädetään asetuksella. 

5§ 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltä 
mainittavaan korkeakoulututkintoon rinnaste
taan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulko
mailla suoritettu korkeakoulututkinto. 

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkin
toon taikka jatkotutkintona suoritettavaan li
sensiaatin tai tohtorin tutkintoon rinnastetaan 
mainitunlaista tutkintoa tasoltaan vastaava ul
komailla suoritettu korkeakoulututkinto. 

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastetaan ensisijaisesti Suomessa suoritetta
vaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkin
toon taikka jatkotutkintona suoritettavaan lisen
siaatin tai tohtorin tutkintoon ja vain erityisestä 
syystä tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkea
koulututkintoon. Tutkinnon rinnastamisesta sää
detään tarkemmin asetuksella. 

5§ 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan alempaan tai ylem
pään korkeakoulututkintoon taikka jatkotutkin
tona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tut
kintoon rinnastetaan mainitunlaista tutkintoa 
tasoltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkea
koulututkinto. 

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulu
tutkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan 
vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulutut
kinto. 

8§ 

Rinnastamispäätös 

3 321212T 

Hakemuksessa on myös esitettävä erityinen 
syy, jonka vuoksi hakijan opinnot tulisi rinnastaa 
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Voimassa oleva laki 

10§ 

Neuvottelukunta 

Opetusministeriön yhteydessli, jonka tehtlivli
nli on antaa opetusministeriölle lausuntoja tlimlin 
lain mukaisesta korkeakouluopintojen rinnasta
misesta ja suorittaa sen mukaan kuin asetuksella 
sli.li.detlilin tai opetusministeriö mlilirlili muita 
tehtlivili. 

Ehdotus 

Suomessa suoritettavaan tiettyyn, nimeltli mai
nittavaan korkeakoulututkintoon. 

(Kumotaan) 

Tlimli laki tulee voimaan asetuksella sli.li.det
tlivlinli ajankohtana. 


