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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhtei-
sön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaan-
panosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan Euroopan yhteisön
yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
voimaanpanosta annetun lain muuttamista si-
ten, ettei kelpoisuuden tai ammatinharjoitta-
misoikeuden saamiseksi voida vaatia kelpoi-
suuskoetta tai sopeutumisaikaa, jos hakijan
työ- tai ammattikokemus tai koulutus korvaa
eroavuuden hakijan ammattiin valmentaneen
koulutuksen ja Suomen koulutusvaatimusten
välillä tai hakijan harjoittaman ammatin teh-
tävien ja Suomen ammattitehtävien välillä.

Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä menet-

telystä, jolla päätetään kelpoisuudesta arkki-
tehdin tai rakennusarkkitehdin virkaan tai
tehtävään, kun hakijalla ei ole sellaista tut-
kintoa, joka tuottaa kelpoisuuden automaatti-
sesti.

Ehdotettujen muutosten syynä on Euroopan
yhteisön tutkintojen tunnustamislainsäädän-
nön muuttuminen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

—————
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PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut
muutokset

1.1. Nykytila

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tun-
nustamisjärjestelmän voimaanpanosta anne-
tussa laissa (1597/1992), jäljempänä tunnus-
tamislaki, säädetään Euroopan yhteisön
yleistä tutkintojen tunnustamisjärjestelmää
koskevissa säännöksissä, jäljempänä yhteisön
tunnustamissäännökset, tarkoitettujen tutkin-
totodistusten, todistusten ja muiden muodol-
lista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtä-
vään ja oikeudesta harjoittaa ammattia Suo-
messa. Yhteisön tunnustamissäännöksillä tar-
koitetaan Euroopan yhteisön yleistä tutkinto-
jen tunnustamisjärjestelmää koskevia neu-
voston direktiivejä eli vähintään kolmivuoti-
sesta korkeammasta ammatillisesta koulutuk-
sesta annettujen tutkintotodistusten tunnus-
tamista koskevasta yleisestä järjestelmästä
annettua neuvoston direktiiviä 89/48/ETY ja
direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä amma-
tillisen koulutuksen tunnustamista koskevas-
ta toisesta yleisestä järjestelmästä annettua
neuvoston direktiiviä 92/51/ETY sekä jäl-
kimmäistä direktiiviä täydentäviä komission
direktiivejä 94/38/EY, 95/43/EY, 97/38/EY
ja 2000/5/EY.

Tunnustamislain 5 ja 6 §:ssä säädetään sii-
tä, milloin kelpoisuuden tai ammatinharjoit-
tamisoikeuden saamiseksi voidaan asettaa li-
sävaatimuksia. Tunnustamislain 5 §:n mu-
kaan hakijalta voidaan vaatia asianomaisen
alan työ- tai ammattikokemusta, jos hänen
koulutuksensa on vähintään vuoden lyhyem-
pi kuin Suomessa vaadittava koulutus ja har-
joittelu. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan haki-
jalta voidaan vaatia kelpoisuuskoe tai sopeu-
tumisaika, jos hänen koulutuksensa eroaa
olennaisesti Suomessa vaadittavasta koulu-
tuksesta tai jos viran, tehtävän tai ammatin
tehtävät Suomessa eroavat olennaisesti tehtä-
vistä siinä ammatissa, jonka harjoittaja hakija
on tai johon hän on valmistunut. Lain 6 §:n 4
momentin mukaan kelpoisuuskoetta tai so-

peutumisaikaa ei kuitenkaan saa vaatia, jos
hakijalta vaaditaan 5 §:ssä säädetty ammatti-
kokemus.

Tutkintotodistusten, todistusten ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakir-
jojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkki-
tehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittau-
tumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen va-
pauden tehokkaan käyttämisen helpottami-
seksi annetussa neuvoston direktiivissä
85/384/ETY, jäljempänä arkkitehtidirektiivi,
on määrätty arkkitehtuurin alan tutkintojen
tunnustamisesta. Sen mukaan arkkitehtidirek-
tiivissä määritellyt vaatimukset täyttävät ark-
kitehtuurin alan tutkinnot on tunnustettava.
Luettelo tutkinnoista, jotka on tunnustettava,
julkaistaan määräajoin Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. Tunnustamislain
10 §:ssä säädetään, että yhteisön lainsäädän-
nössä tarkoitetut tutkinnot tuottavat Suomes-
sa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, johon
vaaditaan arkkitehdin tai rakennusarkkiteh-
din tutkinto.

1.2. Ehdotetut muutokset

Yhteisön tunnustamissäännöksiä ja arkki-
tehtidirektiiviä muutettiin vuonna 2001 Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2001/19/EY ammatillisen koulutuksen tun-
nustamista koskevasta yleisestä järjestelmäs-
tä annettujen neuvoston direktiivien
89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaan-
hoidosta vastaavien sairaanhoitajien, ham-
maslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden,
arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden
toimintaa koskevien direktiivien
77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY,
78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY,
80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY,
85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY
muuttamisesta.

Yhteisön tunnustamisäännöksiin lisättiin
direktiivillä 2001/19/EY säännös, jonka mu-
kaan jäsenvaltion aikoessa vaatia hakijalta
kelpoisuuskoetta tai sopeutumisaikaa sen on
ensin tutkittava, onko hakijan ammattiuransa
aikana hankkima osaaminen sellaista, että se
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kattaa täysin tai osittain hakijan koulutuksen
tai ammattitehtävien ja jäsenvaltion vaati-
musten välisen olennaisen eroavuuden. Tämä
velvoite ehdotetaan lisättäväksi tunnustamis-
lain 6 §:n 4 momenttiin. Sen mukaan sopeu-
tumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei voitaisi
vaatia koulutuksen tai tehtävien sisällöllisten
eroavuuksien vuoksi, jos hakijan työ- tai
ammattikokemus tai hänen saamansa lisä-
koulutus korvaa eroavuuden.

Arkkitehtidirektiiviin lisättiin direktiivillä
2001/19/EY säännös, jonka mukaan jäsen-
valtioiden on tutkittava tutkintotodistukset,
todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta
osoittavat asiakirjat, jotka henkilö on hankki-
nut Euroopan unionin ulkopuolella, kun ne
on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, sa-
moin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu
koulutus tai ammattikokemus. Jäsenvaltion
on annettava päätös kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuk-
sensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

Edellä sanotun säännöksen vuoksi ehdote-
taan tunnustamislain 10 §:n muutettavaksi.
Tutkinnot, jotka arkkitehtidirektiivin mukaan
on tunnustettava ilman lisävaatimuksia, tuot-
taisivat edelleen kelpoisuuden virkaan tai
tehtävään, johon vaaditaan arkkitehdin tai ra-
kennusarkkitehdin tutkinto. Lisäksi säädettäi-
siin, että yhteisön lainsäädännön alaan kuu-
luvan muun arkkitehdin tutkinnon tuottamas-
ta kelpoisuudesta päättäisi opetushallitus
tunnustamislain mukaisesti. Säännöstä sovel-

lettaisiin silloin, kun arkkitehdin tutkinto on
suoritettu Euroopan unionin ulkopuolella ja
jokin jäsenvaltio on tunnustanut tutkinnon.
Säännöstä sovellettaisiin myös sellaiseen jä-
senvaltiossa suoritettuun arkkitehdin tutkin-
toon, johon ei sovelleta yhteisön arkkitehtidi-
rektiiviä. Kelpoisuuden saamiseksi hakijalle
voitaisiin tarvittaessa asettaa tunnustamislain
5 tai 6 §:ssä säädettyjä lisävaatimuksia. Haki-
jan työ- ja ammattikokemus ja lisäkoulutus
otettaisiin huomioon 6 §:n 4 momentin mu-
kaisesti.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muita
merkittäviä vaikutuksia.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi-
nisteriössä. Valmistelussa on kuultu valtiova-
rainministeriötä ja opetushallitusta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta

30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1597/1992) 6 §:n 4 momentti ja 10 §, sellaisina kuin
ne ovat, 6 § 4 momentti laissa 579/1994 ja 10 § laissa 1023/2000, seuraavasti:

6 §

Lisävaatimukset koulutuksen ja tehtävien
sisällön perusteella

— — — — — — — — — — — — — —
Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei

voida vaatia, jos hakijan työ- tai ammattiko-
kemus tai muu kuin tutkintotodistuksesta tai
sen kanssa vastaavaksi määritellystä asiakir-
jasta ilmenevä koulutus korvaa 1 momentissa
tarkoitetun eroavuuden tai jos hakijalta vaa-
ditaan 5 §:ssä säädetty työ- tai ammattiko-
kemus.

10 §

Arkkitehdin tutkinnot

Jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuk-

sena on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin
tutkinto, tämän kelpoisuuden tuottavat ne
tutkinnot, jotka arkkitehdin tutkinnon tunnus-
tamista koskevan yhteisön lainsäädännön
mukaan on tunnustettava ilman lisävaatimuk-
sia. Yhteisön lainsäädännön alaan kuuluvan
muun arkkitehdin tutkinnon tuottamasta kel-
poisuudesta päättää opetushallitus. Kelpoi-
suuden saamiseksi voidaan asettaa 5 tai
6 §:ssä tarkoitettuja lisävaatimuksia. Päätös
hakemukseen on annettava kolmen kuukau-
den kuluessa siitä, kun hakemus ja sitä täy-
dentävä selvitys on toimitettu opetushallituk-
selle.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .

—————

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Maija Rask
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Liite
Rinnakkaistekstit

Laki

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta

30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1597/1992) 6 §:n 4 momentti ja 10 §, sellaisina kuin
ne ovat, 6 § 4 momentti laissa 579/1994 ja 10 § laissa 1023/2000, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

6 §

Lisävaatimukset koulutuksen ja tehtävien sisällön perusteella

— — — — — — — — — — — — — —
Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei

voida vaatia, jos hakijalta vaaditaan 5 §:ssä
säädetty ammattikokemus.

— — — — — — — — — — — — — —
Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei

voida vaatia, jos hakijan työ- tai ammatti-
kokemus tai muu kuin tutkintotodistuksesta
tai sen kanssa vastaavaksi määritellystä
asiakirjasta ilmenevä koulutus korvaa 1
momentissa tarkoitetun eroavuuden tai jos
hakijalta vaaditaan 5 §:ssä säädetty työ- tai
ammattikokemus.

10 §

Arkkitehdin tutkinnot

Jos Suomessa viran tai tehtävän kelpoi-
suusvaatimuksena on arkkitehdin tai raken-
nusarkkitehdin tutkinto, arkkitehdin tutkin-
tojen tunnustamista koskevassa yhteisön
lainsäädännössä tarkoitetut tutkinnot tuotta-
vat tämän kelpoisuuden.

10 §

Arkkitehdin tutkinnot

Jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaati-
muksena on arkkitehdin tai rakennusarkki-
tehdin tutkinto, tämän kelpoisuuden tuotta-
vat ne tutkinnot, jotka arkkitehdin tutkinnon
tunnustamista koskevan yhteisön lainsää-
dännön mukaan on tunnustettava ilman li-
sävaatimuksia. Yhteisön lainsäädännön
alaan kuuluvan muun arkkitehdin tutkinnon
tuottamasta kelpoisuudesta päättää opetus-
hallitus. Kelpoisuuden saamiseksi voidaan
asettaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitettuja lisävaati-
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muksia. Päätös hakemukseen on annettava
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ha-
kemus ja sitä täydentävä selvitys on toimi-
tettu opetushallitukselle.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———


