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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki 
ammattipätevyyden tunnustamisesta. Nykyi-
nen Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen 
tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta an-
nettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Lisäksi 
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annet-
tua lakia ja asianajajista annettua lakia ehdo-
tetaan muutettaviksi. Esitys liittyy näiltä osin 
ammattipätevyysdirektiivin täytäntööpanoon. 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpa-
non tavoitteena on varmistaa liikkuvuuden 
sujuvuus sekä tultaessa muualta Euroopasta 
Suomeen että lähdettäessä Suomesta Eu-
rooppaan. 

Suomessa tutkinnon suorittaneen henkilön 
mahdollisuuksia siirtyä muualle Eurooppaan 
pyritään lisäksi helpottamaan ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin ja kaup-
pakamarilakiin ehdotettavilla muutoksilla. 
Samassa yhteydessä ehdotetaan myös joita-
kin muutoksia ja täsmennyksiä ulkomailla 
suoritettujen korkeakouluopintojen tuotta-
masta virkakelpoisuudesta annettuun lakiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
20 päivänä lokakuuta 2007. 

 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksi 
yhteisön tavoitteista on henkilöiden ja palve-
lujen vapaata liikkuvuutta rajoittavien estei-
den poistaminen jäsenvaltioiden väliltä. Jä-
senvaltioiden kansalaisten osalta kyse on eri-
tyisesti oikeudesta harjoittaa ammattia itse-
näisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna 
työntekijänä muussa jäsenvaltiossa kuin sii-
nä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyy-
tensä. Tähän liittyen perustamissopimus 
mahdollistaa direktiivit tutkintotodistusten, 
todistusten ja muiden muodollista kelpoisuut-
ta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta. 

Euroopan unionin (EU) tutkintojen ja am-
mattipätevyyksien tunnustamislainsäädän-
töön kuuluu kolme eri tunnustamisjärjestel-
mää: yleinen tutkintojen tunnustamisjärjes-
telmä, jäljempänä yleinen tunnustamisjärjes-
telmä, ammattikokemuksen tunnustamiseen 
perustuva järjestelmä, jäljempänä ammatti-
kokemusjärjestelmä sekä koulutuksen vä-
himmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen 
perustuva tunnustamisjärjestelmä, jäljempänä 
automaattinen tunnustamisjärjestelmä. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleinen tunnustamisjärjestelmä 

Tietyn ammatin harjoittaminen tai oikeus 
määrätyn ammattinimikkeen käyttöön voi 
Suomen lainsäädännön mukaan edellyttää 
määrättyä koulutusta. Tällaisia koulutusta 
koskevia vaatimuksia on esimerkiksi tervey-
denhuolto- ja sosiaalialalla sekä opetustoi-
men ja liikenteen aloilla. Ulkomailla koulu-
tuksen saaneen henkilön oikeudesta harjoit-
taa ammattia tai käyttää suomalaista ammat-
tinimikettä päättävät useat eri viranomaiset. 

EU:n yleinen tunnustamisjärjestelmä pe-
rustuu kahteen direktiiviin: vähintään kolmi-
vuotisesta ammatillisesta korkeammasta kou-
lutuksesta annettujen tutkintotodistusten tun-

nustamista koskevasta yleisestä järjestelmäs-
tä annettuun neuvoston direktiiviin 
89/48/ETY ja direktiiviä 89/48/ETY täyden-
tävästä ammatillisen koulutuksen tunnusta-
mista koskevasta toisesta yleisestä järjestel-
mästä annettuun neuvoston direktiiviin 
92/51/ETY. Yleinen tunnustamisjärjestelmä 
on pääosin pantu kansallisesti täytäntöön Eu-
roopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnus-
tamisjärjestelmän voimaanpanosta annetulla 
lailla (1597/1992), jäljempänä tutkintojen 
tunnustamislaki.  

Tutkintojen tunnustamislain 8 §:n mukaan 
Opetushallitus päättää lain soveltamisalaan 
kuuluvien tutkintotodistusten ja koulutukses-
ta annettujen asiakirjojen tuottamasta kelpoi-
suudesta julkiseen virkaan tai tehtävään. 
Opetushallitus tekee tutkintojen tunnustamis-
lain nojalla päätöksiä erityisesti opetustoimen 
ja sosiaalialan henkilöstön sekä oikeustieteel-
lisen tutkinnon suorittaneiden pätevyydestä. 
Jos hakijan saaman koulutuksen kesto on vä-
hintään vuoden lyhyempi kuin Suomessa teh-
tävään vaadittava koulutus ja harjoittelu, ha-
kijalta voidaan edellyttää alan työ- tai am-
mattikokemusta. Tutkintojen tunnustamislain 
perusteella hakijalta voidaan myös vaatia so-
peutumisajan tai kelpoisuuskokeen suoritta-
mista, jos ammattiin valmentava koulutus 
eroaa Suomessa olennaisesti hakijan saamas-
ta koulutuksesta. Tiettyihin Suomen lainsää-
dännön tarkkaa tuntemusta vaativiin virkoi-
hin ja tehtäviin pääsyn edellytykseksi on Eu-
roopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnus-
tamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa 
asetuksessa (520/1997) säädetty pakollinen 
kelpoisuuskoe. 

Tutkintojen tunnustamislakia ei sen sovel-
tamisalasäännöksen mukaan sovelleta, jos 
yleisen tunnustamisjärjestelmän mukaisesta 
oikeudesta harjoittaa ammattia säädetään 
muualla lainsäädännössä. Lain 11 §:n mu-
kaan oikeuden harjoittaa ammattia tutkinto-
jen tunnustamislaissa tarkoitettujen todistus-
ten ja asiakirjojen perusteella ratkaisee se vi-
ranomainen, joka kansallisen lainsäädännön 
mukaan myöntää oikeuden ammatin harjoit-
tamiseen. 

Asianajajista annetussa laissa (496/1958) 
säädetään edellytyksistä, joilla muussa EU- 
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tai Euroopan talousalueen (ETA) valtiossa 
hankitun asianajajan ammattipätevyyden 
omaava henkilö voidaan hyväksyä asianaja-
jaksi Suomessa. Toimivaltaisena viranomai-
sena toimii Suomen Asianajajaliitto. 

Tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään 
oikeudesta harjoittaa hyväksytyn tilintarkas-
tajan ammattia Suomessa. Tilintarkastusla-
kiin sisältyvät myös säännökset muussa EU- 
tai ETA-valtiossa tilintarkastajan ammattipä-
tevyyden hankkineen henkilön hyväksymi-
sestä tilintarkastajaksi. Toimivaltaisena vi-
ranomaisena toimii Keskuskauppakamarin ti-
lintarkastuslautakunta. Julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajien hyväksymisestä 
säädetään julkishallinnon ja -talouden tilin-
tarkastajista annetussa laissa (467/1999). 
Toimivaltaisena tahona toimii julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastuslautakunta. 

Aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyy-
destä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 
(1256/1997) nojalla laivaväen pätevyyskirjan 
tunnustamisesta päättää Merenkulkulaitos. 
Pelastustoimesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (787/2003) mukaan ulkomailla 
nuohoojan pätevyyden saaneen kelpoisuu-
desta nuohoustyöhön Suomessa päättää Ete-
lä-Suomen lääninhallitus. 

Rakennustyötä veden alla tekevän sukelta-
jan pätevyydestä annetussa työministeriön 
päätöksessä (674/1996) säädetään, että ul-
komailla sukeltajan pätevyyden saaneen hen-
kilön kelpoisuudesta tehdä Suomessa raken-
nustyötä veden alla päättää Uudenmaan työ-
suojelupiirin työsuojelutoimisto. Työssä käy-
tettävien koneiden ja muiden työvälineiden 
hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkas-
tamisesta annetussa valtioneuvoston päätök-
sessä (856/1998) säädetyn mukaan ajoneu-
vonosturin, torninosturin ja kuormausnostu-
rin kuljettajan pätevyyden osoittamisesta ul-
komailla suoritetusta tutkinnosta saadun tut-
kintotodistuksen tai muun vastaavan todis-
tuksen tai asiakirjan perusteella ratkaisee 
Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoi-
misto. Panostajien pätevyyskirjoista annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa (122/2002) 
tarkoitetut räjäyttäjän, panostajan ja yli-
panostajan pätevyyskirjoja koskevat hake-
mukset ratkaisee Hämeen työsuojelupiirin 
työsuojelutoimisto. 

Sähköturvallisuuslain (410/1996) 11 §:n 
2 momentin mukaan toisessa ETA-valtiossa 
hankitun muodollisen kelpoisuuden ja am-
mattipätevyyden tunnustamiseen sovelletaan 
asianomaista Euroopan yhteisön direktiiviä 
siten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään. Sähköalan töistä annetun kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksen 
(516/1996) 23 §:n mukaan arviointilaitoksen 
tulee pätevyystodistuksia myöntäessään ottaa 
huomioon ulkomailla hankittu koulutus ja 
sähköalan työkokemus, jos kokemuksen voi-
daan katsoa riittävästi perehdyttävän myös 
Suomessa noudatettaviin sähköasennuksia ja 
sähkötyöturvallisuutta koskeviin säädöksiin 
sekä asennuskäytäntöön ja -olosuhteisiin. 
Sähkötöiden johtajalta ja käytönjohtajalta 
edellytetyn pätevyystodistuksen myöntävät 
nykyisin kauppa- ja teollisuusministeriön 
valtuuttamat henkilöarviointilaitokset. Päte-
vyyden arviointimenettelyyn ei vaikuta se, 
onko kyse henkilön pysyvästä sijoittautumi-
sesta Suomeen vai väliaikaiseksi katsottavas-
ta palvelujen tarjoamisesta. 

Kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 2 a §:n 
mukaan ulkomaisten opintojen ja ammatilli-
sen harjoittelun tuottamasta kelpoisuudesta 
kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän 
virkaan on soveltuvin osin voimassa, mitä 
siitä on tutkintojen tunnustamislaissa säädet-
ty. Kirkkolain 22 luvun 2 §:n 6 a kohdan 
mukaan lain 6 luvun 2 a §:ssä tarkoitettujen 
ulkomaisten opintojen, koulutuksen tai am-
matillisen harjoittelun tunnustamisesta ja rin-
nastamisesta sekä tutkinnon tuottamasta kel-
poisuudesta päättää Kirkkohallitus. 

Eräissä ammatinharjoittamista koskevissa 
säädöksissä on säännöksiä ulkomailla hanki-
tun pätevyyden tunnustamisesta ilman viit-
tausta tutkintojen tunnustamislakiin. Tällaisia 
säädöksiä ovat yksityisistä turvallisuuspalve-
luista annettu laki (282/2002) ja patent-
tiasiamiehistä annettu asetus (636/1969). Yk-
sityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 
58 §:n nojalla vastaavalle hoitajalle ja varti-
jalle asetettujen vaatimusten täyttyminen 
voidaan osoittaa myös ulkomailla annetulla 
pätevyystodistuksella tai vastaavalla asiakir-
jalla. Toimivaltaisena viranomaisena toimi-
vat Poliisin tekniikkakeskus ja kunnan polii-
silaitokset. Patenttiasiamiehistä annetun ase-
tuksen mukaan patentti- ja rekisterihallitus 
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voi hyväksyä patenttiasiamieheksi henkilön, 
jolla on ulkomaisessa teknillisessä korkea-
koulussa tai yliopistossa suoritettu lopputut-
kinto taikka teknillisessä oppilaitoksessa suo-
ritettu ammatillinen korkea-asteen tutkinto. 

Yleiseen tunnustamisjärjestelmään kuulu-
van ammatin osalta muualla kuin EU- tai 
ETA-alueella suoritettujen korkeakouluopin-
tojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen 
virkaan ja toimeen säädetään ulkomailla suo-
ritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta 
virkakelpoisuudesta annetussa laissa 
(531/1986), jäljempänä UO-laki, ja ulkomail-
la suoritettujen korkeakouluopintojen tuot-
tamasta virkakelpoisuudesta annetussa ase-
tuksessa (519/1997), jäljempänä UO-asetus. 
Tämän lainsäädännön nojalla Opetushallitus 
päättää hakemuksesta ulkomailla suoritettu-
jen korkeakouluopintojen rinnastamisesta 
Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoi-
hin. Rinnastamispäätös tuottaa saman kelpoi-
suuden julkiseen virkaan tai toimeen kuin 
kyseiseen tehtävään vaadittavat Suomessa 
suoritettavat korkeakouluopinnot. 
 
Ammattikokemusjärjestelmä 

Ammattikokemusjärjestelmä perustuu tut-
kintotodistusten tunnustamisjärjestelmän pe-
rustamisesta vapauttamisdirektiivien ja siir-
tymätoimenpiteistä annettujen direktiivien 
soveltamisalaan kuuluvan ammatillisen toi-
minnan osalta sekä tutkintotodistusten ylei-
sen tunnustamisjärjestelmän täydentämisestä 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiiviin 1999/42/EY. Jos direktiivissä 
lueteltujen toimintojen harjoittamiseen ryh-
tyminen tai sen harjoittaminen jäsenvaltiossa 
edellyttää yleisiä, kaupallisia tai ammatillisia 
tietoja ja kykyjä, jäsenvaltion on hyväksyttä-
vä riittäväksi todisteeksi tiedoista ja kyvyistä 
toiminnan aiempi harjoittaminen toisessa jä-
senvaltiossa, jos direktiivissä määritetyt toi-
minnan harjoittamiselle asetetut määräajat 
täyttyvät. 

Suomessa ei ole eräiden sähköalan töiden 
lisäksi direktiivin liitteissä lueteltuihin toi-
mintoihin liittyviä säänneltyjä ammatteja, 
joiden harjoittamiseen ryhtyminen tai harjoit-
taminen edellyttäisi pelkästään ammattiko-
kemusjärjestelmän mukaista pätevyyttä. 
 

Automaattinen tunnustamisjärjestelmä 

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoi-
tajan, hammaslääkärin, kätilön, proviisorin, 
lääkärin, arkkitehdin ja eläinlääkärin ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta on annettu eril-
liset direktiivit. Näiden automaattiseen tun-
nustamisjärjestelmään kuuluvien ammatti-
henkilöiden pätevyyden tunnustaminen pe-
rustuu siihen, että jäsenvaltion on tunnustet-
tava muodollista pätevyyttä osoittavat asia-
kirjat, jos ne täyttävät direktiiveissä asetetut 
koulutuksen vähimmäisvaatimukset. 

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoi-
tajan, hammaslääkärin, kätilön, proviisorin ja 
lääkärin ammattipätevyyden tunnustamisesta 
säädetään terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetussa laissa (559/1994) ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetussa 
asetuksessa (564/1994). Tähän lainsäädän-
töön sisältyy paitsi automaattisen tunnusta-
misjärjestelmän, myös yleisen tunnustamis-
järjestelmän voimaanpanoa koskevia sään-
nöksiä. Oikeuden toimia terveydenhuollon 
ammattihenkilönä Suomessa ratkaisee Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskus. 

Arkkitehtejä koskevan direktiivin voi-
maanpanosta on säädetty tutkintojen tunnus-
tamislaissa. Voimassa olevaan lakiin ei kui-
tenkaan sisälly automaattiseen tunnustami-
seen perustuvaa päätöksentekomenettelyä, 
vaan on katsottu, että direktiivin mukainen 
arkkitehdin tutkinto tuottaa kelpoisuuden sel-
laisenaan. 

Oikeudesta toimia eläinlääkärinä ja eri-
koiseläinlääkärinä Suomessa säädetään eläin-
lääkärinammatin harjoittamisesta annetussa 
laissa (29/2000). Lailla ja sen nojalla anne-
tuilla maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
silla on pantu täytäntöön tutkintotodistusten, 
todistusten ja muiden muodollista kelpoisuut-
ta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta eläinlääketieteen alalla sekä 
toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja pal-
velujen tarjoamisen vapauden tehokkaan 
käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvos-
ton direktiivi 78/1026/ETY, jäljempänä 
eläinlääkäridirektiivi. 

Eläinlääkärinä toimiminen edellyttää lähtö-
kohtaisesti eläinlääkäriksi laillistamista. Lain 
4 §:n mukaan EU- tai ETA-valtion kansalai-
nen, jolla on Euroopan yhteisön lainsäädän-
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nössä tai ETA-sopimuksessa tarkoitettu 
eläinlääkärin pätevyys, laillistetaan tutkinto-
jen automaattisen tunnustamisen periaatteen 
mukaisesti. Laillistaminen muiden kuin au-
tomaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvien 
tutkintojen perusteella edellyttää 5 §:n mu-
kaan, että henkilö suorittaa lisäopintoja eläin-
lääketieteen alalta sekä osoittaa riittävää 
suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kaikkien 
hakijoiden tulee ennen eläinlääkäriksi laillis-
tamista antaa eläinlääkärinvakuutus. Laillis-
tamisesta päättää Elintarviketurvallisuusvi-
rasto. 

Lain 8 §:ään sisältyvät säännökset Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä edellytetystä 
väliaikaisesta eläinlääkäripalvelujen tarjoa-
misesta. Palvelujen tarjoaminen edellyttää 
ilmoituksen tekemistä Elintarviketurvalli-
suusvirastolle. 

Erikoiseläinlääkärinä toimimisesta sääde-
tään lain 42 §:ssä. Silloin, kun eläinlääkäri ei 
ole suorittanut erikoiseläinlääkärin tutkintoa 
Suomessa, hänellä on oikeus ilmoittaa ole-
vansa erikoiseläinlääkäri vain, jos Elintarvi-
keturvallisuusvirasto on myöntänyt hänelle 
hakemuksesta oikeuden toimia erikoiseläin-
lääkärinä. Jos oikeutta hakee EU- tai ETA- 
valtion kansalainen EU- tai ETA-valtiossa 
suoritetun tutkinnon perusteella, tutkinnon 
tunnustamiseen sovelletaan tutkintojen tun-
nustamislain säännöksiä. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja  

ulkomaiden lainsäädäntö 

Uuden ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/36/EY, jäljempänä ammatti-
pätevyysdirektiivi, mukaan kaikki kolme ny-
kyistä tunnustamisjärjestelmää säilytetään 
myös jatkossa. Järjestelmiä koskevat erillis-
direktiivit kuitenkin kumotaan ja korvataan 
yhdellä direktiivillä. Ammattipätevyyden 
tunnustamisjärjestelmiin tehdään myös joita-
kin sisällöllisiä muutoksia. 

Ammattipätevyysdirektiivi on toissijainen. 
Sen säännöksiä ei sovelleta, jos muussa yh-
teisön oikeuden säädöksessä vahvistetaan jär-
jestelyjä, jotka suoraan koskevat ammatti-
pätevyyden tunnustamista tietyn säännellyn 
ammatin osalta. Ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevia erityissäännöksiä on esi-

merkiksi liikenteen, vakuutusedustuksen ja 
lakisääteisen tilintarkastuksen sekä asianaja-
jatoiminnan aloilla. 
 
Tarkoitus ja soveltamisala 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan jäsen-
valtion on tunnustettava unionin kansalaisen 
toisessa jäsenvaltiossa hankkima koulutus tai 
ammattipätevyys, jos jäsenvaltion lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten mu-
kaan ammatin harjoittajalta tai työntekijältä 
vaaditaan määrättyä koulutusta tai ammatti-
pätevyyttä. Tunnustaminen antaa unionin 
kansalaiselle oikeuden harjoittaa vastaanot-
tavassa jäsenvaltiossa samaa ammattia, johon 
hänellä on pätevyys kotijäsenvaltiossaan. 

Jäsenvaltion tunnustama EU:n ulkopuolella 
suoritettu tutkinto rinnastetaan EU:ssa suori-
tettuun tutkintoon, kun asianomainen henkilö 
on harjoittanut ammattia tutkinnon tunnusta-
neessa jäsenvaltiossa kolme vuotta. Auto-
maattisen tunnustamisjärjestelmän alaan kuu-
luvan EU:n ulkopuolella suoritetun tutkinnon 
tunnustamisessa tulee noudattaa koulutuksel-
le asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 
 
Palvelujen tarjoamisen vapaus 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan lailli-
sesti jäsenvaltioon sijoittautuneella ammatin-
harjoittajalla on oikeus tarjota palveluja väli-
aikaisesti ja satunnaisesti toisessa jäsenvalti-
ossa. Palvelujen tarjoajan ei tällöin tarvitse 
hakea ammatinharjoittamisoikeutta vastaan-
ottavassa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin vaatia, että palvelun tarjoaja tekee 
palvelujen tarjoamisesta kirjallisen ennak-
koilmoituksen vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisäksi jä-
senvaltion toimivaltainen viranomainen voi 
tarkistaa palvelun tarjoajan ammattipätevyy-
den ennen palvelun tarjoamista sellaisten 
säänneltyjen ammattien osalta, joilla on kan-
santerveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liit-
tyviä vaikutuksia. 
 
Sijoittautumisvapaus 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan kaik-
kien kolmen tunnustamisjärjestelmän sijoit-
tautumisvapautta koskevien sääntöjen kes-
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keiset piirteet säilytetään nykyisellään. Ylei-
sen tunnustamisjärjestelmän soveltamisala 
laajenee, ja sitä sovelletaan eräissä tilanteis-
sa, jos ammattipätevyyden tunnustamiseen ei 
voida soveltaa ammattikokemusjärjestelmän 
tai automaattisen tunnustamisjärjestelmän 
sääntöjä. 

Yleisessä tunnustamisjärjestelmässä on vii-
si pätevyystasoa, joiden määrittämisen kes-
keisiä kriteerejä ovat koulutuksen taso, luon-
ne ja kesto. Vastaavanlaiset tasot ovat myös 
voimassa olevissa direktiiveissä. Ammattipä-
tevyyden tunnustamiseen oikeuttava tutkinto 
voi olla yhtä pätevyystasoa alempi kuin se 
tutkinto, jota vastaanottava jäsenvaltio vaatii. 
Nykyisestä poiketen työ- tai ammattikoke-
musta ei voi enää jatkossa asettaa lisävaati-
mukseksi korvaamaan hakijan saaman koulu-
tuksen ja vastaanottavan valtion vaatiman 
koulutuksen pituuksissa olevaa eroa. Sen si-
jaan korvaavana toimenpiteenä hakijalta voi-
daan vaatia kelpoisuuskokeen tai sopeutu-
misajan suorittamista. Jäsenvaltioilla säilyy 
jatkossakin oikeus arvioida, onko koulutuk-
sen kestossa tai sen sisällössä taikka ammat-
titoiminnan sisällössä olennaisia eroja ja 
päättää arvion perusteella, vaaditaanko haki-
jalta korvaavia toimenpiteitä. Pääsääntöisesti 
hakija saa itse päättää, valitseeko korvaavana 
toimenpiteenä sopeutumisajan vai kelpoi-
suuskokeen. Hakijan valintaoikeudesta voi-
daan poiketa ammateissa, joiden harjoittami-
nen edellyttää kansallisen lainsäädännön 
tarkkaa tuntemusta ja joissa kansallista lain-
säädäntöä koskeva neuvonta tai avustaminen 
on olennainen ja pysyvä ammattitoiminnan 
osa. Valintaoikeudesta voidaan poiketa myös 
eräissä tapauksissa, joissa automaattiseen 
tunnustamisjärjestelmään kuuluvan ammatin 
harjoittaja ei täytä ammattipätevyyden auto-
maattisen tunnustamisen edellytyksiä ja joi-
hin sovelletaan yleistä tunnustamisjärjestel-
mää. 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan jäsen-
valtioilla ei ole oikeutta vaatia korvaavia toi-
menpiteitä hakijalta, jos hakijan ammattipä-
tevyys täyttää ammattipätevyyden tunnusta-
mista käsittelevän sääntelykomitean hyväk-
symät yhteiset vähimmäisvaatimukset. Täl-
laisia tiettyä ammattia koskevia yhteisiä vä-
himmäisvaatimuksia voivat komissiolle esit-
tää jäsenvaltioiden lisäksi ammatilliset järjes-

töt tai ammattiliitot, jotka ovat edustavia 
kansallisella ja Euroopan tasolla. Komissio 
on todennut, että ainakin 12 eri ammatillista 
järjestöä (kiinteistönvälittäjät, geologit, bio-
logit, psykoterapeutit, psykologit, fysiotera-
peutit, sosiaalikasvattajat, jalkojenhoitajat, 
maisema-arkkitehdit, röntgenlääkärit, optikot 
ja sairaalaproviisorit) on ilmoittanut kiinnos-
tuksestaan yhteisten vähimmäisvaatimusten 
vahvistamiseksi. 

Ammattikokemusjärjestelmän alaan kuulu-
vat jatkossa samat toiminnot kuin nykyisin-
kin. Ne jakaantuvat nykyisen kuuden ryhmän 
sijasta kolmeen ryhmään, joilla on erilaiset 
ammattikokemuksen tunnustamissäännöt. 
Ammattikokemusjärjestelmän alaan kuuluvat 
toiminnot luetellaan direktiivin liitteessä IV, 
jota voidaan jatkossa muuttaa komitologia-
menettelyä noudattaen. 

Ammattikokemusjärjestelmä perustuu am-
mattipätevyyden automaattiseen tunnustami-
seen, jos henkilö osoittaa täyttävänsä direk-
tiivissä säädetyt ammatinharjoittamiselle ase-
tetut määräajat. Jos hakijan ammattipätevyyt-
tä ei voida tunnustaa ammattikokemusjärjes-
telmän perusteella, sovelletaan yleisen tun-
nustamisjärjestelmän säännöksiä kelpoisuus-
kokeen ja sopeutumisajan valintaa koskevat 
säännökset mukaan lukien. 

Automaattisen tunnustamisjärjestelmän 
alaan kuuluvien lääkärin, yleissairaanhoidos-
ta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkä-
rin, eläinlääkärin, kätilön, proviisorin ja ark-
kitehdin ammattien osalta säilytetään ammat-
tiin johtavan koulutuksen vähimmäisvaati-
mukset pääosin muuttumattomina. Koulutuk-
sen pääsyvaatimuksista, vähimmäispituudes-
ta ja rakenteesta säädetään artikloissa. Sen si-
jaan koulutuksen tavoitteena olevat tiedot ja 
taidot sekä koulutusta koskevat oppiaineluet-
telot tai aihekokonaisuudet on siirretty direk-
tiivin liitteisiin, joita voidaan jatkossa muut-
taa komitologiamenettelyä noudattaen. 

Päätös säännellyn ammatin harjoittamista 
koskevaan lupahakemukseen on pääsäännön 
mukaan annettava kolmen kuukauden kulu-
essa kaikkien vaadittavien asiakirjojen esit-
tämisestä. Yleiseen tunnustamisjärjestelmään 
ja ammattikokemusjärjestelmään kuuluvissa 
päätöksissä direktiivi mahdollistaa kuitenkin 
päätöksenteon takarajan pidentämisen nel-
jään kuukauteen. 
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Hallinnollinen yhteistyö 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan jäsen-
valtioiden viranomaisten on toimittava yh-
teistyössä ja huolehdittava keskinäisestä 
avunannosta. Ammattipätevyyden tunnusta-
misesta päätöksiä tekevistä viranomaisista tu-
lee tiedottaa komissiolle ja muille jäsenvalti-
oille. Jäsenvaltioiden tulee nimittää viran-
omaistoiminnan yhteensovittamisesta vastaa-
va henkilö ja yhteystaho, jonka tehtävänä on 
antaa kansalaisille ja muiden jäsenvaltioiden 
yhteystahoille tietoja sekä avustaa kansalaisia 
heille kuuluvien oikeuksien toteuttamisessa. 

Direktiivin toimeenpanossa komissiota 
avustaa sääntelykomitea, jonka jäseninä ovat 
jäsenvaltioiden edustajat ja jonka puheenjoh-
tajana on komission edustaja. Komitean teh-
tävänä on direktiivin liitteiden muuttamista 
koskevien asioiden käsitteleminen. 
 
Pohjoismaiset sopimukset 

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Nor-
jan ja Ruotsin välillä pohjoismaisista työ-
markkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet 
ammattipätevyyden antavan, vähintään kol-
mevuotisen korkeamman koulutuksen (SopS 
74/1998) allekirjoitettiin vuonna 1990. So-
pimuksen tarkoituksena on yhteispohjois-
maisten työmarkkinoiden ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi lisätä siinä tarkoitetun koulu-
tuksen saaneiden henkilöiden vapaan liikku-
vuuden mahdollisuutta Pohjoismaiden välil-
lä. Sopimuksen mukaan henkilö, joka on 
jonkun Pohjoismaan kansalainen ja on saanut 
ammattinsa harjoittamiseen tai virkaansa pä-
tevöittävän korkeamman koulutuksen, saa 
myös muissa Pohjoismaissa oikeuden harjoit-
taa ammattia tai kelpoisuuden vastaavaan 
virkaan sopimuksessa tarkemmin määrätyin 
ehdoin. Korkeammalla koulutuksella tarkoi-
tetaan sopimuksessa vähintään kolmevuotista 
koulutusta, johon normaalina pääsyvaati-
muksena on yleissivistävä tai ammatillinen 
toisen asteen koulutus. 

Lisäksi Pohjoismaiden välillä on tehty seu-
raavat sopimukset: sopimus eräiden ammatti-
ryhmien hyväksymisestä toimimaan tervey-
denhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintä-
huollon alalla (SopS 2/1994), sopimus Suo-
men, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan 

välillä peruskoulun luokanopettajien yhteis-
pohjoismaisista työmarkkinoista (SopS 
24/1984) sekä sopimukset Tanskan, Suomen, 
Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä peruskou-
lun aineenopettajien, käytännöllis-esteettisten 
aineiden opettajien ja erityisopettajien yh-
teispohjoismaisista työmarkkinoista sekä lu-
kion ja ammatillisten oppilaitosten aineen-
opettajien ja käytännöllis-esteettisten ainei-
den opettajien yhteisistä työmarkkinoista 
(SopS 11/1989). 

Terveydenhuoltoalan sopimus laajentaa 
Euroopan yhteisön tunnustamislainsäädän-
nön soveltamisalaa niiden pohjoismaiden 
kansalaisten osalta, joiden kolmannessa 
maassa suoritettu tutkinto on tunnustettu toi-
sessa Pohjoismaassa. Muilta osin pohjois-
maisilla sopimuksilla ei ole ollut enää Suo-
men ETA- ja EU-jäsenyyden jälkeen käytän-
nössä juuri merkitystä. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Tutkintojen tunnustamislaki ja UO-laki 

Tutkintojen tunnustamislaki oli alkuperäi-
seltä nimikkeeltään laki Euroopan talousalu-
een valtioiden kansalaisten tutkintotodistus-
ten tunnustamisesta, ja se tuli voimaan sa-
manaikaisesti ETA-sopimuksen kanssa 
vuonna 1994. Lakia on muutettu neljä kertaa 
ja lain nimikettä kahdesti. Tutkintojen tun-
nustamislain säännökset ovat vaikeaselkoisia 
ja ulkopuoliselle vaikeasti avautuvia, mutta 
käytännön soveltamisessa ei Opetushallituk-
sen kokemuksen mukaan ole ollut erityisiä 
ongelmia. 

Jos hakijan koulutus on kestoltaan vähin-
tään vuoden lyhyempi kuin Suomessa vaadit-
tava koulutus ja harjoittelu, hakijalta voidaan 
nykyisin vaatia tutkintojen tunnustamislain 
5 §:n mukaan tietty määrä työ- tai ammatti-
kokemusta. Uuden ammattipätevyysdirektii-
vin mukaan korvaavana toimenpiteenä haki-
jalta voidaan vaatia jatkossa ainoastaan kel-
poisuuskokeen tai sopeutumisajan suoritta-
mista. 

Tutkintojen tunnustamislain 9 §:ssä on 
säännös jäsenvaltion kansalaisen toisesta jä-
senvaltiosta hankitun tutkintotodistuksen ta-
son määrittämisestä. Tason määrittämistä 
tarvitaan, jos virkaan tai tehtävään on asetet-
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tu kelpoisuusvaatimukseksi opistotutkinto tai 
korkeakoulututkinto. Näissä tapauksissa ei 
kuitenkaan ole kyse tiettyä säänneltyä am-
mattia koskevan ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta, eikä säännös näin ollen liity tut-
kintojen tunnustamisjärjestelmän voimaan-
panoon. 

Tutkintojen tunnustamislain 10 §:ssä sää-
detään arkkitehdin tutkinnon tunnustamises-
ta. Säännökseen ei sisälly automaattiseen 
tunnustamiseen perustuvaa päätöksenteko-
menettelyä, vaan on katsottu että direktiivin 
mukainen arkkitehdin tutkinto tuottaa kelpoi-
suuden sellaisenaan. Arkkitehdin ammatti ei 
kuulu Suomessa säänneltyihin ammatteihin, 
joten tutkinnon tunnustamispäätöksille ei ole 
ollut käytännössä tarvetta. 

Opetushallitus tekee tutkintojen tunnusta-
mislain nojalla päätöksen, johon sisältyy tar-
vittaessa lisävaatimuksia ammattikokemuk-
sen, kelpoisuuskokeen tai sopeutumisajan 
osalta. Siitä, suorittaako hakija käytännössä 
korvaavia toimenpiteitä, ei kulkeudu auto-
maattista tietoa Opetushallitukseen. Käytän-
nössä hakijan tulee näin ollen osoittaa päte-
vyytensä työnantajalle Opetushallituksen 
päätöksellä ja korvaavien toimenpiteiden 
suorittamista koskevalla todistuksella. Työn-
antajien kannalta olisi selvempää, jos hakijal-
la olisi yksi asiakirja, josta hänen pätevyy-
tensä käy ilmi. 

Tutkintojen tunnustamislain 13 §:n mukai-
sesti Opetushallituksen yhteydessä on ollut 
kolmivuotiskausittain nimettynä Ulkomaan-
tutkintojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä 
on ollut antaa Opetushallitukselle lausuntoja 
ulkomaisiin tutkintoihin liittyvistä hakemuk-
sista. Neuvottelukunnan merkitys on kuiten-
kin jäänyt käytännössä vähäiseksi, ja se on 
kokoontunut harvoin. 

UO-lain soveltamisala on rajattu ulkomail-
la suoritettujen korkeakoulututkintojen ja -
opintojen tuottamaan kelpoisuuteen. Lain so-
veltamisessa ei ole koettu olevan erityisiä 
ongelmia. 
 
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta  
annettu laki 

Ammattipätevyysdirektiivin mukaan ylei-
nen tunnustamisjärjestelmä tulee laajentaa 
koskemaan sellaisten eläinlääkäritutkintojen 

tunnustamista, joita ei voida tunnustaa auto-
maattisen tunnustamisjärjestelmän mukaises-
ti, koska henkilö ei täytä direktiivissä mainit-
tuja ammattitoiminnan kestoa koskevia lisä-
vaatimuksia. Nämä vaatimukset koskevat ti-
lanteita, joissa tutkintoon johtavat opinnot on 
aloitettu ennen tutkinnon myöntäneen maan 
liittymistä Euroopan unioniin eikä tutkinto 
tästä syystä täytä EU:n asettamia eläinlääkä-
rikoulutuksen vähimmäisvaatimuksia. Ny-
kyisin tällaiset tutkinnot tunnustetaan eläin-
lääkärinammatin harjoittamisesta annetun 
lain 5 §:n mukaisesti edellyttäen laillistamis-
ta hakevalta henkilöltä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella säädettäviä lisäopin-
toja ja kielitaitoa. 

Vastaavasti yleinen tunnustamisjärjestelmä 
tulee ottaa käyttöön tunnustettaessa EU- tai 
ETA-valtioiden kansalaisten muissa kuin 
EU- tai ETA-valtioissa suorittamia eläinlää-
kärin ja erikoiseläinlääkärin tutkintoja, jos 
tutkinto on jo tunnustettu toisessa EU- tai 
ETA-valtiossa, ja tutkinnon suorittanut hen-
kilö on toiminut kyseisessä maassa eläinlää-
kärinä tai omalla erikoisalallaan erikoiseläin-
lääkärinä vähintään kolme vuotta tutkinnon 
tunnustamisen jälkeen. 

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta an-
netussa laissa ovat säännökset väliaikaisesta 
eläinlääkäripalvelujen tarjoamisesta ja palve-
luntarjoajalta edellytettävästä kirjallisesta 
ennakkoilmoituksesta. Ammattipätevyysdi-
rektiivin mukaan palveluntarjoajilta ei voida 
enää vaatia eläinlääkäriksi laillistamisen 
edellyttämää ammattipätevyyttä, vaan ratkai-
sevana tekijänä tulee olla palveluntarjoajan 
sijoittautuminen toiseen EU- tai ETA-
valtioon. Lisäksi oikeus tulee rajata koske-
maan vain satunnaisesti tapahtuvaa palvelun-
tarjoamista. Voimassa olevan lain mukaan 
palveluja on voinut tarjota yhtäjaksoisesti 
enintään vuoden ajan. 

Laista puuttuvat lisäksi ammattipätevyysdi-
rektiivin mukaiset, tutkinnon tunnustamisha-
kemuksen käsittelyä koskevat menettely-
säännökset. 

 
Liikkuvuus Suomesta muualle Eurooppaan 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöön-
panossa jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että 
kansalliset säännökset mahdollistavat ulko-
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mailla suoritetun tutkinnon tunnustamisen 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Suomessa säännel-
tyjen ammattien määrä on terveydenhuollon 
ammatteja lukuun ottamatta vähäinen esi-
merkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna. Use-
at ammattikokemusjärjestelmään kuuluvat 
käsityöammatit ovat muualla Euroopassa 
säänneltyjä ammatteja. Suomessa ei ole kat-
sottu tarpeelliseksi säätää näitä ammatteja 
koskevia erityisiä pätevyysvaatimuksia. Näin 
ollen Suomessa ei myöskään ole ammattiko-
kemuksen todistamiseen liittyvää lainsää-
dännössä vahvistettua menettelyä, joka osal-
taan voisi turvata Suomessa tutkinnon suorit-
taneen henkilön mahdollisuuksia siirtyä 
muualle Eurooppaan. 

Suomessa voidaan suorittaa ammatillisia 
perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erityis-
ammattitutkintoja ammattitaidon hankkimis-
tavasta riippumattomina näyttötutkintoina. 
Ammattipätevyysdirektiivin pätevyystasoja-
ottelu perustuu puolestaan koulutukseen, jos-
sa keskeisiä kriteerejä ovat tutkintotodistuk-
sen saamiseksi edellytetyn koulutuksen taso, 
luonne ja kesto. Näin ollen ammatti- ja eri-
koisammattitutkinnon suorittaneiden osalta 
on mahdollista, että muut jäsenmaat tulkitse-
vat näiden tutkintojen kuuluvan direktiivin 
11 artiklan a kohdan mukaiselle alimmalle 
pätevyystasolle, johon sisällytetään muun 
muassa kokeet ilman edeltävää koulutusta. 
Tällöin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 
suorittaneet eivät pääse tutkintoaan vastaa-
viin tehtäviin maihin, joissa kyseistä tehtävää 
säädellään ja joissa kyseiseen tehtävään vaa-
ditaan vähintään direktiivin 11 artiklan 
c kohdan tasoa vastaava koulutus. 

Ammattikokemusjärjestelmään liittyy läh-
töjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai elimen antama todistus ammattitoiminnan 
lajista ja kestosta. Käytännössä tällaisia to-
distuksia on laadittu kauppakamareissa, mut-
ta toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä 
todistuksen antamiseen näin ollen ole lain-
säädännöllistä velvoitetta. 

Arkkitehdin ammatti on säännelty suurim-
massa osassa Eurooppaa. Myös ammattipä-
tevyysdirektiivin arkkitehtejä koskevat sään-
nökset on kirjoitettu tästä näkökulmasta. 
Suomessa arkkitehdin nimike liittyy tutkin-
toon eikä sen käyttäminen edellytä työkoke-
musta. Suomessa arkkitehdin tutkinnon suo-

rittaneilla on ollut käytännössä vaikeuksia 
osoittaa toimineensa alalla.  
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet ja keinot niiden  
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön 
ammattipätevyysdirektiivi terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöön liittyviä erityissäännök-
siä lukuun ottamatta. Täytäntöönpano on tar-
koitus toteuttaa säätämällä laki ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta ja muuttamalla 
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annet-
tua lakia. 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpa-
non tavoitteena on varmistaa liikkuvuuden 
sujuvuus sekä tultaessa muualta Euroopasta 
Suomeen että lähdettäessä Suomesta Eu-
rooppaan. 

Suomessa tutkinnon suorittaneen henkilön 
mahdollisuuksia siirtyä muualle Eurooppaan 
pyritään helpottamaan ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annettuun lakiin ja kauppaka-
marilakiin ehdotettavilla muutoksilla. 

Uusi lainsäädäntö on pyritty kirjoittamaan 
nykyistä ymmärrettävämpään muotoon. 
UO-lain ja ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annetun lain soveltamisalaa on pyritty 
selventämään. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Uusi ammattipätevyyden tunnustamista 
koskeva laki olisi yleislaki eli sitä sovellettai-
siin vain, ellei ammattipätevyyden tunnusta-
misesta muualla toisin säädetä. Uuteen lakiin 
sisällytettäisiin ainoastaan ne säännökset, 
jotka liittyvät ammattipätevyysdirektiivin 
täytäntöönpanoon. Tutkintojen tunnustamis-
lain 9 §:n säännös jäsenvaltion kansalaisen 
toisesta jäsenvaltiosta hankitun tutkintotodis-
tuksen tason määrittämisestä ehdotetaan siir-
rettäväksi UO-lakiin, koska näissä Opetus-
hallituksen päätöksissä ei ole kysymys am-
mattipätevyysdirektiivissä tarkoitetusta am-
mattipätevyyden tunnustamisesta vaan virka-
kelpoisuudesta yleisesti. 
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Opetushallitus päättäisi muodollista päte-
vyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta 
kelpoisuudesta säänneltyyn ammattiin sa-
massa laajuudessa kuin nykyisin. Opetushal-
litus nimettäisiin lisäksi ammattipätevyysdi-
rektiivissä tarkoitetuksi kansalliseksi yhteys-
tahoksi. Sen tehtävänä on muun muassa toi-
mittaa kansalaisille ja muiden jäsenvaltioiden 
yhteystahoille kaikki aiheelliset tiedot direk-
tiivin mukaisesta ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta sekä erityisesti ammatteja ja niiden 
harjoittamista koskevasta kansallisesta lain-
säädännöstä sekä mahdollisuuksien mukaan 
tietoja Suomessa suoritetun tutkinnon sisäl-
löstä. 

Ammattipätevyyden tunnustamismenettely 
säilyisi pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. 
Ehdotetun lain 13 §:n mukaan ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta vastaavan viran-
omaisen päätöksentekomenettely olisi jatkos-
sa kuitenkin kaksivaiheinen, jos hakijalle 
asetetaan tunnustamispäätöksessä vaatimus 
korvaavista toimenpiteistä. Viranomainen te-
kisi ensin ehdollisen tunnustamispäätöksen, 
ja lopullisen tunnustamispäätöksen vasta sen 
jälkeen, kun hakija on toimittanut tiedon kor-
vaavien toimenpiteiden suorittamisesta. Kor-
vaavana toimenpiteenä hakijalta voidaan vaa-
tia jatkossa ainoastaan kelpoisuuskokeen tai 
sopeutumisajan suorittamista, ei ammattiko-
kemusta. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi uutena sään-
nöksenä oikeuskäytännössä vahvistettu peri-
aate, jonka mukaan toisen jäsenvaltion teke-
mää tunnustamispäätöstä ei voi käyttää am-
mattipätevyyden tunnustamishakemuksen pe-
rusteena. Säännöksen tarkoituksena on estää 
hakijaa kiertämästä kansallisesti asetettuja 
ammatin kelpoisuusvaatimuksia vetoamalla 
toisen jäsenvaltion tekemään tunnustamis-
päätökseen. 

Lakiin ei ehdoteta säännöstä Ulko-
maanopintojen neuvottelukunnasta, koska 
sen merkitys on jäänyt käytännössä vähäi-
seksi. 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta an-
nettuun lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi 
ammattipätevyysdirektiivin mukaiset yleiset 
säännökset palvelujen väliaikaisesta ja satun-
naisesta tarjoamisesta. Yksittäistä ammatti-
toimintaa koskevassa sektorilainsäädännössä 
säädettäisiin tarkemmin palvelun tarjoami-

seen liittyvästä ennakkoilmoitusvelvollisuu-
desta ja viranomaisten mahdollisuudesta tar-
kistaa palvelun tarjoajan ammattipätevyys. 

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta an-
nettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nökset laillistamishakemuksen käsittelystä, 
hakemuksen liitteistä sekä yleisen tutkintojen 
tunnustamisjärjestelmän soveltamisesta niis-
sä tilanteissa, joissa laillistamiseen ei voida 
soveltaa automaattisen tunnustamisjärjestel-
män sääntöjä. Lisäksi lakiin ehdotetaan teh-
täväksi ammattipätevyysdirektiivin edellyt-
tämät muutokset, jotka koskevat eläinlääkä-
ripalvelujen väliaikaista tarjoamista sekä 
muutoksenhakua laillistamispäätökseen. 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpa-
non yhteydessä pyritään myös turvaamaan 
Suomessa tutkinnon suorittaneen henkilön 
liikkuvuutta muualle Eurooppaan. Ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muu-
toksella ehdotetaan ammattitutkinto ja eri-
koisammattitutkinto sijoitettavaksi direktiivin 
11 artiklan mukaisessa pätevyystasojärjes-
telmässä tasoille b ja c. Kauppakamarien la-
kisääteiseksi tehtäväksi tulisi hakijan ammat-
titoiminnan lajia ja kestoa koskeva todistuk-
senantovelvoite. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ammattipätevyysdirektiivin hallintoa kos-
kevat säännökset lisäävät jonkin verran vi-
ranomaisten työtä ja kustannuksia. Tällainen 
on esimerkiksi velvoite ilmoittaa kuukauden 
kuluessa hakijalle asiakirjojen saapumisesta. 
Ehdotetun ammattipätevyyden tunnustamis-
lain 13 §:n mukaan ammattipätevyyden tun-
nustamisesta vastaavan viranomaisen päätök-
sentekomenettely olisi jatkossa kaksivaihei-
nen, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia nykyi-
seen verrattuna. Opetushallitus lähettää uusia 
ilmoituksia vuosittain arviolta 550 kappaletta 
ja laatii uusia päätösasiakirjoja arviolta 180. 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpa-
non yhteydessä on komissiossa kehitetty si-
sämarkkinoiden tietojärjestelmä (Internal 
Market Information system, IMI), joka on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2008 alussa. 
Tietojärjestelmä koskee alkuvaiheessa vain 
muutamia ammattiryhmiä, mutta järjestelmän 
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on tarkoitus laajentua jatkossa kaikkia am-
mattiryhmiä koskevaksi. Tietojärjestelmän 
kehittämiskuluista vastaa komissio, mutta 
järjestelmän kehittäminen ja siihen osallis-
tuminen sitoo myös kansallisia voimavaroja. 
 
4.2 Organisaatio- ja henkilöstö-

vaikutukset 

Opetushallituksen rooli ammattipätevyyden 
tunnustamisessa vahvistuu ja työmäärä to-
dennäköisesti lisääntyy. Opetushallitus on 
tähän asti toiminut tutkintojen kansainvälisen 
vertailun tiedotuskeskuksena lähinnä ylei-
seen tunnustamisjärjestelmään liittyen. Jat-
kossa Opetushallitus toimii yhteisön tunnus-
tamissäännöksissä tarkoitettuna yleisenä kan-
sallisena yhteystahona, joten tiedotus- ja 
neuvontatehtävät lisääntyvät. Yhteystahon on 
annettava kansalaisille ja muiden jäsenvalti-
oiden yhteystahoille kaikki aiheelliset tiedot 
sekä ammatteja ja niiden harjoittamista kos-
kevasta kansallisesta lainsäädännöstä että 
Suomessa suoritettujen tutkintojen sisällöstä. 
Yhteystaho antaa myös lausuntoja tutkintojen 
vastaavuuksista. Opetushallitus toimisi sisä-
markkinoiden tietojärjestelmän hallinnoin-
nissa sekä valtuutetun koordinaattorin että 
toimivaltaisen viranomaisen roolissa. Ope-
tushallitukseen tulevien kyselyjen määrä li-
sääntyy ja sen antamien lausuntojen määrän 
arvioidaan kasvavan nykyiseen verrattuna 
noin sadalla. Yhteensä Opetushallituksen 
työmäärä kasvaa ammattipätevyysdirektiivin 
toimeenpanon vuoksi noin yhden henkilö-
työvuoden verran. 
 
4.3 Vaikutukset eri kansalaisryhmien 

asemaan 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain ja kauppakamarilain muutosehdotuk-
silla pyritään helpottamaan Suomessa tutkin-
non suorittaneiden mahdollisuuksia siirtyä 
töihin muualle Eurooppaan. 

 
5  Asian valmistelu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Ammattipätevyysdirektiivi hyväksyttiin 
syksyllä 2005. Hallituksen esitys on valmis-

teltu opetusministeriössä yhteistyössä Ope-
tushallituksen edustajien kanssa. Valmiste-
luun ovat osallistuneet lisäksi maa- ja metsä-
talousministeriön, sosiaali- ja terveysministe-
riön, Elintarviketurvallisuusviraston ja Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen edusta-
jat. 
 
 
5.2 Lausunnot 

Luonnos hallituksen esityksestä lähetettiin 
lausunnolle valtioneuvoston kansliaan, oike-
usministeriölle, sisäasiainministeriölle, puo-
lustusministeriölle, valtiovarainministeriölle, 
maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja 
viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriöl-
le, työministeriölle ja ympäristöministeriölle 
sekä tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi lausun-
not pyydettiin ammattipätevyyden tunnusta-
misesta vastaavilta tahoilta eli Elintarvike-
turvallisuusvirastolta, Etelä-Suomen läänin-
hallitukselta, Henkilö- ja Yritysarviointi Seti 
Oy:ltä, Hämeen työsuojelupiirin työsuojelu-
toimistolta, JHTT-lautakunnalta, Keskus-
kauppakamarilta, Kirkkohallitukselta, Me-
renkulkulaitokselta, Opetushallitukselta, Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselta, Suomen Asi-
anajajaliitolta, Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskukselta ja Uudenmaan työsuojelupiirin 
työsuojelutoimistolta. Samoin lausunnot 
pyydettiin korkeakouluilta ja oppilaitoksilta, 
joissa kelpoisuuskokeita mahdollisesti jat-
kossa suoritetaan eli yliopistoilta, ammatti-
korkeakouluilta, Pelastusopistolta, Poliisi-
koululta sekä raja- ja merivartiokoululta. 
Näiden lisäksi lausuntoa pyydettiin AKAVA 
ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta, 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK:lta, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:lta, 
Suomen Eläinlääkäriliitolta, Suomen Kunta-
liitolta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lta 
ja Suomen Yrittäjiltä sekä kaikilta kauppa-
kamareilta. 

Annetuissa lausunnoissa suhtauduttiin pää-
osin myönteisesti ehdotettuihin säännöksiin. 
Lausuntoihin sisältyneet muutosehdotukset 
on mahdollisuuksien mukaan pyritty otta-
maan huomioon hallituksen esitystä viimeis-
teltäessä. 
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Lausunnolla olleeseen hallituksen esityk-
seen sisältyi ehdotus tilintarkastuslain muut-
tamiseksi. Oikeusministeriön ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön lausuntojen perusteella 
tilintarkastuslain muutosehdotus on poistettu 
hallituksen esityksen lopullisesta versiosta. 

Suomen Asianajajaliitto on oikeusministe-
riön kannattamana ehdottanut asianajajista 
annetun lain 3 §:n 1 momentin muuttamista 
nykyistä selkeämmäksi. Asianajajista anne-
tun lain muutosehdotus on näin ollen lisätty 
hallituksen esitykseen lausuntokierroksen jäl-
keen. 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on esittänyt 
lausunnossaan, että arkkitehdin ammatti tuli-
si Suomessa tulkita säännellyksi ammatiksi. 
SAFA ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL 
ovat lakiehdotuksen valmisteluvaiheessa 

tuoneet esille näkemyksensä siitä, että suo-
malaisille arkkitehdeille tulisi luoda rekiste-
röitymisjärjestelmä, jolla edistettäisiin arkki-
tehtien ammattipätevyyden ja -kokemuksen 
todentamista. Hallituksen esitystä valmistel-
taessa on kuitenkin päädytty SAFA:n päin-
vastaisesta kannasta huolimatta siihen, ettei 
viranomaisrekisterin perustaminen tässä yh-
teydessä ole tarkoituksenmukaista. 

 
6  Muita es i tykseen vaikuttavia  

se ikkoja 

Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöön-
panoon liittyvät tähän hallituksen esitykseen 
sisältyvien ehdotusten lisäksi terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain muutos-
ehdotukset. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki ammattipätevyyden  
tunnustamisesta 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Ammattipätevyyden 
tunnustamista koskeva laki liittyy ammattipä-
tevyysdirektiivin täytäntöönpanoon. Sään-
nöksen 1 momentissa viitataan näin ollen 
ammattipätevyysdirektiiviin ja sillä tarkoite-
taan myös kyseiseen direktiiviin mahdollises-
ti myöhemmin tehtäviä muutoksia. Lain 
säännökset liittyvät erityisesti tutkintojen 
yleisen tunnustamisjärjestelmän täytäntöön-
panoon. Ammattipätevyysdirektiivin säänte-
lyala ei kuulu Ahvenanmaan itsehallinnon 
piiriin, joten säädettävä laki on voimassa 
myös Ahvenanmaalla. 

Ammattipätevyysdirektiivi pannaan osit-
tain täytäntöön myös muuttamalla tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annettua lain-
säädäntöä ja eläinlääkärinammatin harjoitta-
misesta annettua lainsäädäntöä. Ehdotettu 
ammattipätevyyden tunnustamista koskeva 
laki on säännöksen 4 momentin perusteella 
yleislaki, joten muu asiaan liittyvä kansalli-
nen tai unionin lainsäädäntö tulee sovelletta-
vaksi ensisijaisesti. 

Ammattipätevyysdirektiivin 2 artiklan 
3 kohdassa on lisäksi todettu, että jos muussa 
yhteisön oikeuden säädöksessä vahvistetaan 
järjestelyjä, jotka suoraan koskevat ammatti-
pätevyyden tunnustamista tietyn säännellyn 
ammatin osalta, ammattipätevyysdirektiivin 
vastaavia säännöksiä ei sovelleta. Ammatti-
pätevyyden tunnustamista koskevia erityisiä 
oikeussäännöksiä on esimerkiksi liikenteen, 
vakuutusedustuksen ja lakisääteisen tilintar-
kastuksen aloilla. 

Ammattipätevyyden tunnustaminen liittyy 
muualla kuin Suomessa hankitun pätevyyden 
kansalliseen todentamiseen todistusten ja 
muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen perusteella. Ammattipätevyyden 
tunnustamisella tarkoitetaan laissa päätök-
sentekoa henkilön kelpoisuudesta harjoittaa 
säänneltyä ammattia Suomessa. Tietyn viran 
tai tehtävän kelpoisuusehdoksi voidaan lain-

säädännössä asettaa ammattipätevyyden li-
säksi esimerkiksi kielitaitoon tai kansalaisuu-
teen liittyviä vaatimuksia. Hakijan tulee 
osoittaa täyttävänsä säännellyn ammatin hoi-
tamiselle mahdollisesti asetetut muut kuin 
ammattipätevyyteen liittyvät kelpoisuuskri-
teerit erikseen työnantajalle, eikä näillä sei-
koilla ei ole merkitystä ammattipätevyyden 
tunnustamismenettelyssä. 

Säännöksen 2 momentin mukaan laki kos-
kee Euroopan unionin jäsenvaltion kansalai-
sen pääosin toisessa jäsenvaltiossa hankki-
man ammattipätevyyden tunnustamista. Li-
säksi tietyt yhteisösopimusten määräykset ja 
unionin lainsäädäntöön sisältyvät säännökset 
laajentavat soveltamisalaa jonkin verran. 

Säännöksen 2 momentin viittaus Euroopan 
talousalueesta tehtyyn sopimukseen tarkoit-
taa sitä, että laki koskee myös unionin jäsen-
valtion ja ETA-valtion kansalaisen Islannis-
sa, Norjassa ja Liechtensteinissa tai EU-
maassa hankkiman ammattipätevyyden tun-
nustamista. 

Säännöksen viittaus muuhun Euroopan yh-
teisöjen ja niiden jäsenvaltioiden toisen osa-
puolen kanssa tekemään sopimukseen puo-
lestaan tarkoittaa muun muassa sitä, että lain 
soveltamisala laajenee Sveitsissä hankitun 
ammattipätevyyden tunnustamiseen, kun 
henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta sovitaan 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden se-
kä Sveitsin valaliiton välillä tehtävällä sopi-
muksella. Jos vastaavia sopimuksia tehdään 
muiden maiden kanssa, laajenee lain sovel-
tamisala jatkossa vastaavasti. 

Viittaus kolmansien maiden kansalaisten 
asemaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön 
tarkoittaa erityisesti Euroopan unionin kansa-
laisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudes-
ta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioi-
den alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 
75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiiviin 2004/38/EY, jäljempänä liik-
kumisvapaudesta annettu direktiivi, sekä pit-
kään oleskelleiden kolmansien maiden kan-
salaisten asemasta annettuun Euroopan par-
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lamentin ja neuvoston direktiiviin 
2003/109/EY sisältyvien velvoitteiden otta-
mista huomioon ammattipätevyyden tunnus-
tamisen osalta. Kaikkien kolmansien maiden 
kansalaisten asemaa määrittävien säädösten 
sovellettavuutta tässä laissa tarkoitettuun 
ammattipätevyyden tunnustamismenettelyyn 
rajaa kuitenkin ammattipätevyysdirektiivin 
1 artikla, jonka mukaan tunnustamissäännök-
set tulevat sovellettavaksi näissä tapauksissa 
vain, jos ammattipätevyys on hankittu pää-
osin jossakin unionin jäsenvaltiossa. 

Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan mukaan 
kukin jäsenvaltio voi antaa oman lainsäädän-
tönsä mukaisesti jäsenvaltioiden kansalaisille 
luvan harjoittaa säänneltyä ammattia, jos he 
ovat hankkineet ammattipätevyyden muualla 
kuin jossakin jäsenvaltiossa. Tähän liittyen 
ammattipätevyysdirektiivin 3 artiklan 3 koh-
dan mukaan muodollista pätevyyttä osoitta-
vaan asiakirjaan rinnastetaan kolmannessa 
maassa myönnetty muodollista pätevyyttä 
osoittava asiakirja, jos asiakirjan haltijalla on 
ammattipätevyyden tunnustaneesta jäsenval-
tiosta kolmen vuoden ammattikokemus ky-
seisestä ammatista. Direktiiviin perustuvaa 
kolmen vuoden työkokemusvaatimusta on 
kuitenkin lievennetty 1 §:n 3 momentin vii-
meisessä virkkeessä. Työkokemuksena voi-
daan mainitun säännöksen mukaan hyväksyä 
myös Suomessa tai muussa kuin ammattipä-
tevyyden tunnustaneessa jäsenvaltiossa saatu 
työkokemus. On kuitenkin huomattava, että 
tämä soveltamisalan laajennus koskee aino-
astaan jäsenvaltioiden kansalaisia. 

Muissa kuin soveltamisalasäännöksessä 
tarkoitetuissa tapauksissa kolmansissa maissa 
suoritettujen tutkintojen tunnustamisessa so-
velletaan hakijan kansalaisuudesta riippumat-
ta UO-lakia ja -asetusta. Lisäksi UO-lakia 
sovelletaan muiden kuin soveltamisalasään-
nöksessä tarkoitettujen kolmansien maiden 
kansalaisten EU- tai ETA-alueella suoritta-
mien tutkintojen rinnastamiseen kansallisiin 
tutkintoihin tai määrättyihin opintoihin. Ny-
kyiseen tutkintojen tunnustamislain 9 §:ään 
sisältyvä säännös jäsenvaltion kansalaisen 
toisesta jäsenvaltiosta hankitun tutkintotodis-
tuksen tason määrittämisestä siirretään am-
mattipätevyysdirektiivin täytäntöönpanon yh-
teydessä UO-lakiin, koska näissä Opetushal-
lituksen päätöksissä ei ole kysymys ammatti-

pätevyysdirektiivissä tarkoitetusta ammatti-
pätevyyden tunnustamisesta. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
laissa käytettävät keskeiset termit. Ehdotetut 
määritelmät vastaavat sisällöltään pääosin 
ammattipätevyysdirektiivin määritelmiä. 

3 §. Kansallinen yhteensovittaminen. Am-
mattipätevyysdirektiivin 56 artiklassa edelly-
tetään, että kukin jäsenvaltio nimeää ammat-
tipätevyyden tunnustamiseen liittyvän viran-
omaistoiminnan yhteensovittamisesta vastaa-
van henkilön. Ammattipätevyyden tunnusta-
mismenettelyn kansallinen yhteensovittami-
nen kuuluu 1 momentin mukaan Suomessa 
opetusministeriölle. Yhteensovittamistehtä-
vää hoitaa opetusministeriön määräämä mi-
nisteriön virkamies. 

Ammattipätevyysdirektiivin 57 artiklan 
mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
yhteystaho, jonka tehtävänä on muun muassa 
toimittaa kansalaisille ja muiden jäsenvalti-
oiden yhteystahoille kaikki aiheelliset tiedot 
direktiivin mukaisesta ammattipätevyyden 
tunnustamisesta ja erityisesti ammatteja ja 
niiden harjoittamista koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä sekä mahdollisuuksien mu-
kaan tietoja Suomessa suoritetun tutkinnon 
sisällöstä. Säännöksen 2 momentin perusteel-
la Suomen kansallisena yhteystahona toimii 
Opetushallitus. Opetushallitus kutsuu tarvit-
taessa koolle ammattipätevyyden tunnusta-
mismenettelyyn liittyvät kansalliset toimival-
taiset tahot, jotta päätöksentekoprosessissa 
ilmenneitä yhteisiä ongelmia voitaisiin pohtia 
laajemmalla kokoonpanolla. Voimassa ole-
van lain mukaista ulkomaantutkintojen neu-
vottelukuntaa ei ole tarkoitus enää jatkossa 
asettaa. Kansallisen yhteystahon tehtäviin 
kuuluu myös lausuntojen antaminen niissä ti-
lanteissa, joissa kyse ei ole säännellystä am-
matista, mutta työnantaja tai työnhakija Suo-
messa tai ulkomailla tarvitsee selvennystä 
siitä, millainen toisessa maassa suoritettu tut-
kinto työnhakijalla on. 

4 §. Tietojen luovuttaminen ja toimivaltai-
sen viranomaisen salassapitovelvollisuus. 
Ammattipätevyysdirektiivin 8 artiklan mu-
kaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltai-
set viranomaiset voivat pyytää sijoittautumis-
jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta 
kunkin palvelun tarjoamisen osalta kaikkia 
sellaisia tietoja, jotka koskevat palvelun tar-
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joajan sijoittautumisen laillisuutta ja moittee-
tonta toimintaa sekä sitä, onko ammatillisia 
kurinpito- tai rikosoikeudellisia seuraamuk-
sia langetettu. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten edellytetään toimivan direktii-
vin 56 artiklan mukaan tiiviissä yhteistyössä. 
Viranomaisten on huolehdittava keskinäises-
tä avunannosta ammattipätevyysdirektiivin 
soveltamisen helpottamiseksi. Direktiivin 
mukaan toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja yksilöiden suojelusta hen-
kilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY ja henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/58/EY tarkoi-
tettua henkilötietojen suojaa koskevaa lain-
säädäntöä noudattaen. Kyseiset tietosuojadi-
rektiivit on Suomessa pantu täytäntöön sää-
tämällä henkilötietolaki (523/1999) ja säh-
köisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004). 

Pykälän 1 momentin mukaan ammattipäte-
vyyden tunnustamista koskevan lain sovel-
tamisalaan liittyviä tehtäviä hoitavan toimi-
valtaisen viranomaisen tietojen luovutuksen 
ja salassapidon osalta on voimassa, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999), jäljempänä julkisuus-
laki, säädetään. Ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevaan lakiin ei sisällytetä jul-
kisuuslaista poikkeavia säännöksiä. 

Lain soveltamisalaan eli ammattipätevyy-
den tunnustamismenettelyyn ja palvelujen 
tarjoamisen vapauteen liittyviä tehtäviä hoi-
tavalla toimivaltaisella viranomaisella tarkoi-
tetaan ammattipätevyysdirektiivin 3 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti paitsi am-
mattipätevyyden tunnustamisesta vastaavia 
viranomaisia, myös kaikkia niitä tahoja, joil-
la on oikeus myöntää tutkintotodistuksia ja 
muita tunnustamispäätöksen perusteena ole-
via asiakirjoja. Pykälän 2 momentissa tarkoi-
tettujen toimivaltaisten viranomaisten tehtä-
vät perustuvat Opetushallituksen osalta nyt 
säädettävään lakiin ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten osalta erityislainsäädäntöön. 
Säännös ei luo 2 momentissa määritellyille 
toimivaltaisille viranomaisille uusia toimin-
tavelvoitteita, vaan säännös on kokonaisuu-
dessaan luonteeltaan informatiivinen. 

2 luku Tunnustamisjärjestelmiin  
liittyvät säännökset 

5 §. Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
vastaava taho. Säännöksen perusteella Ope-
tushallitus päättää muodollista pätevyyttä 
osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoi-
suudesta virkaan tai tehtävään, jonka kelpoi-
suusvaatimuksena on nimeltä mainittu tutkin-
to tai määrätyt opinnot. Käytännössä suurin 
osa päätöksistä koskee kelpoisuutta opetus-
toimen ja sosiaalihuollon virkoihin ja tehtä-
viin sekä oikeustieteellistä koulutusta edellyt-
täviin virkoihin ja tehtäviin. Lisäksi Opetus-
hallitus tekee päätöksiä kelpoisuudesta muun 
muassa pelastushallinnon, poliisihallinnon, 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen vir-
koihin ja tehtäviin. 

Joidenkin virkojen ja tehtävien osalta ul-
komaisen tutkinnon tuottaman ammattipäte-
vyyden toteamisesta säädetään erikseen. Näi-
den erityissäädösten perusteella päätöksen 
kelpoisuudesta tekee muu taho kuin Opetus-
hallitus. Muita ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta vastaavia viranomaisia ovat muun 
muassa Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kus, Merenkulkulaitos ja Elintarviketurvalli-
suusvirasto. Soveltamisalasäännöksen 4 mo-
mentin perusteella ammattipätevyyden tun-
nustamista koskevaa lakia sovelletaan vain 
siltä osin kuin muualla ei toisin säädetä. Lain 
toissijaisuus on lisäksi ilmaistu tässä pykä-
lässä vielä erikseen. 

Yksityissektorilla kelpoisuudesta virkaan 
tai tehtävään päättää työnantaja, jos kyse ei 
ole säännellystä ammatista. Jos julkishallin-
non virkaan tai tehtävään edellytetään kel-
poisuusvaatimuksena tietyn tasoista tutkin-
toa, kuten alempaa tai ylempää korkeakoulu-
tutkintoa, lisensiaatin tutkintoa taikka tohto-
rin tutkintoa, kyse ei ole ammattipätevyysdi-
rektiivissä tarkoitetusta säännellystä amma-
tista. Toisaalta vakiintunut kansallinen tul-
kinta on, että julkiseen virkaan ja tehtävään 
kelpoisuusvaatimuksiksi säädetyt tutkinnot 
tarkoittavat vain Suomessa suoritettuja tut-
kintoja, jollei ulkomaisen tutkinnon tuotta-
masta kelpoisuudesta ole erikseen säädetty. 
Opetushallituksen päätös hakijan kelpoisuu-
desta on tällöin niin sanottu tasopäätös, josta 
säädetään esityksen mukaan UO-laissa. Ta-
sopäätöksessä määritetään ulkomailla suori-
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tetun tutkinnon tason vastaavuus Suomen tut-
kintojärjestelmään verrattuna. 

Yliopistot ja Suomen Akatemia päättävät 
pääsääntöisesti itse ulkomaisen tutkinnon 
tuottamasta kelpoisuudesta virkoihinsa ja 
tehtäviinsä korkeakoulujen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/1993) ja Suomen Akatemias-
ta annetun asetuksen (856/1994) nojalla. 

Säännöksen 2 momentin perusteella am-
mattipätevyyden tunnustamisesta vastaava 
viranomainen voi tarvittaessa pyytää yliopis-
tolaissa (645/1997) tarkoitetulta yliopistolta 
tai korkeakoulututkintojen järjestelmästä an-
netussa asetuksessa (464/1998) tarkoitetulta 
korkeakoululta lausunnon hakijan suoritta-
mien opintojen vastaavuudesta Suomessa 
suoritettaviin opintoihin sekä hakijalle mah-
dollisesti määrättävistä korvaavista toimenpi-
teistä. 

6 §. Yleisen tunnustamisjärjestelmän päte-
vyystasot. Pykälässä säädetään yleisen tun-
nustamisjärjestelmän pätevyystasoista. Ylei-
seen järjestelmään kuuluvan tunnustamisme-
kanismin määrittelemiseksi koulutuksesta 
annettavat todistukset tulee voida jaotella eri 
tasoihin kansallisista koulutusjärjestelmistä 
riippumatta. Ammattipätevyysdirektiivin 
11 artiklan mukaisessa pätevyystasojaotte-
lussa keskeisiä kriteerejä ovat koulutuksen 
taso, luonne ja kesto. Tasojaottelu on luotu 
pelkästään yleisen järjestelmän toimivuutta 
varten, eikä sillä ole vaikutusta kansallisiin 
koulutusrakenteisiin eikä jäsenvaltioiden 
toimivaltaan koulutussektorilla. Vastaanotta-
van jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tehtävänä on määrittää se, mille säännöksen 
1—5 kohdan mukaiselle tasolle hakijan saa-
ma koulutus asetetaan. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan a alakohdan 
sekä 4 ja 5 kohdan mukaisella tasolla hakijan 
vastaavan laajuiset opinnot osa-aikaisesti tu-
lee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Pykä-
län 1 momentin 3 kohdan b alakohdassa tar-
koitetaan ammattipätevyysdirektiivin liittees-
sä II lueteltua koulutusta. Liitettä II voidaan 
tarvittaessa muuttaa sääntelykomiteamenette-
lyä noudattaen. 

Pykälän 2 momentin säännös liittyy am-
mattipätevyysdirektiivin 12 artiklan ensim-
mäiseen kohtaan, jonka mukaan 11 artiklassa 
tarkoitettuna muodollista pätevyyttä osoitta-

vana asiakirjana on pidettävä muodollista pä-
tevyyttä osoittavaa yksittäistä asiakirjaa tai 
tällaisten asiakirjojen yhdistelmää, jonka 
toimivaltainen viranomainen on antanut jä-
senvaltiossa, edellyttäen, että asiakirja on an-
nettu yhteisössä suoritetusta koulutuksesta, 
jonka kyseinen jäsenvaltio tunnustaa vastaa-
vantasoiseksi ja että asiakirja antaa jäsenval-
tion alueella samat oikeudet ryhtyä harjoit-
tamaan tai harjoittaa ammattia tai valmistaa 
tämän ammatin harjoittamiseen. 

7 §. Tunnustamisen edellytykset yleisessä 
tunnustamisjärjestelmässä. Pykälässä sääde-
tään tunnustamisen edellytyksistä yleisessä 
järjestelmässä. Säännöksen 1 momentti vas-
taa ammattipätevyysdirektiivin 13 artiklan 
1 kohdan säännöstä. Tunnustaminen yleises-
sä tunnustamisjärjestelmässä perustuu haki-
jan kotijäsenvaltiossa hankkiman ammattipä-
tevyyden ja vastaanottavan jäsenvaltion ky-
seiseen säänneltyyn ammattiin vaadittavan 
ammattipätevyyden vertailuun. Säännöksen 
1 momentin mukaisesti tunnustamisen edel-
lytyksenä on, että hakijan muodollista päte-
vyyttä osoittavat asiakirjat ovat todisteena 
sellaisesta ammattipätevyyden tasosta, joka 
vastaa 6 §:n mukaisessa jaottelussa vähintään 
välittömästi sitä tasoa edeltävää tasoa, joka 
Suomessa vaaditaan saman ammattipätevyy-
den saamiseksi. 

Direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa sääde-
tään tunnustamisen lisäedellytyksistä tapauk-
sissa, jolloin ammattipätevyyden tunnusta-
mista haetaan virkaan tai tehtävään, joka ei 
ole toisessa jäsenvaltiossa säännelty ammatti. 
Direktiivin perusteella olisi tällöin mahdollis-
ta vaatia 1 momentissa säädetyn lisäksi, että 
hakija on harjoittanut kyseistä ammattia täy-
sipäiväisesti kahden vuoden ajan kymmenen 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kahden 
vuoden ammattikokemusta ei kuitenkaan voi-
taisi vaatia, jos hakijan muodollista pätevyyt-
tä osoittava asiakirja on osoituksena säännel-
lystä ammatillisesta koulutuksesta 6 §:n  
2—5 kohdassa määritellyillä pätevyystasoil-
la. Vastaavat säännökset sisältyvät myös voi-
massa oleviin yhteisön tunnustamissäädök-
siin, mutta kansallisessa lainsäädännössä 
ammattikokemusta koskevaa lisävaatimusta 
ei ole näissä tapauksissa edellytetty. Lainsää-
däntöä ei ole tältä osin tarkoitus muuttaa, jo-
ten ammattipätevyyden tunnustamisen lähtö-
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kohtana yleisessä tunnustamisjärjestelmässä 
on esityksen mukaan 1 momentin mukaisesti 
pelkästään koulutuksen taso riippumatta siitä, 
onko kyseinen ammatti säännelty lähtömaas-
sa vai ei. 

Pykälän 2 momentissa säädetään ammatti-
pätevyyden tunnustamisesta vastaavan viran-
omaisen velvollisuudesta ottaa huomioon ha-
kijan kotijäsenvaltion lainsäädäntö saavutet-
tujen oikeuksien osalta. Jos kotijäsenvaltio 
korottaa ammatin harjoittamisen aloittami-
seksi tai ammatin harjoittamiseksi vaaditta-
vaa koulutustasoa ja jos henkilö, joka on saa-
nut aiemmin koulutuksen, joka ei vastaa uu-
sia pätevyysvaatimuksia, nauttii saavutettuja 
oikeuksia kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten nojalla, tulee vas-
taanottavan jäsenvaltion katsoa aiempi kou-
lutus uuden koulutuksen tasoa vastaavaksi. 

Säännöksen 3 momentin mukaan toisen jä-
senvaltion tekemää tunnustamispäätöstä ei 
voi käyttää ammattipätevyyden tunnustamis-
hakemuksen perusteena muutoin kuin 1 §:n 
3 momentin tapauksissa. Säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata se, ettei hakija voi kiertää 
kansallisesti asetettuja ammatin kelpoisuus-
vaatimuksia vetoamalla toisen jäsenvaltion 
tekemään tunnustamispäätökseen. Koska tie-
tyn ammatin kelpoisuusvaatimukset vaihte-
levat jäsenvaltioittain, voivat myös eri jäsen-
valtioiden tunnustamispäätösten sisällöt 
vaihdella erityisesti korvaavien toimenpitei-
den osalta. Näin ollen on perusteltua, että 
kukin jäsenvaltio tekee tunnustamispäätökset 
omien kelpoisuusvaatimusten perusteella ja 
muiden jäsenvaltioiden tunnustamispäätök-
sistä riippumatta. Poikkeuksena ovat ne 1 §:n 
3 momentin tilanteet, joissa tunnustaminen 
perustuu toisen jäsenvaltion tunnustamaan, 
yhteisön ulkopuolella jäsenvaltion kansalai-
selle myönnettyyn, muodollista pätevyyttä 
osoittavaan asiakirjaan ja tiettyyn ammatti-
kokemukseen. 

Säännöksen 3 momenttiin liittyvää asiaa on 
käsitelty muun muassa Euroopan tuomiois-
tuimen ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen ratkaisemassa asiassa T-16/1990 
(Anastasia Panagiotopoulou v. Euroopan par-
lamentti, ECR 1992, s. II-89). Panagioto-
pouloulla oli Kreikassa yksityisessä Deree 
College -nimisessä oppilaitoksessa suoritettu 
tutkinto, joka ei Kreikan lain mukaan ollut 

korkeakoulututkinto. Tällä perusteella hänel-
tä evättiin pääsy korkeakoulututkintoa edel-
lyttävään yhteisön toimielimen kilpailuko-
keeseen. Panagiotopoulou vetosi kanteessaan 
muun muassa siihen, että hänen tutkintonsa 
oli tunnustettu korkeakoulututkinnoksi Isos-
sa-Britanniassa. Ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuin hylkäsi valituksen. 

Toisena esimerkkinä 3 momenttiin liitty-
västä tilanteesta on Britanniassa Bachelor-
tasoisen kolmivuotisen luokanopettajakoulu-
tuksen suorittanut Ruotsin kansalainen, joka 
palasi Ruotsiin ja sai tutkintonsa tunnustettua 
ilman lisävaatimuksia. Pian sen jälkeen hän 
muutti Suomeen ja haki Opetushallitukselta 
päätöstä tutkintonsa tunnustamisesta. Koska 
hakijan tutkinto oli vuoden lyhyempi ja tasol-
taan alempi kuin Suomessa luokanopettajilta 
edellytettävä koulutus, Opetushallitus edel-
lytti hakijalta kahden vuoden työkokemusta 
luokanopettajan tehtävässä kelpoisuuden 
saamiseksi. Hakija vetosi Ruotsissa tehtyyn 
päätökseen. Opetushallitus totesi, ettei Ruot-
sissa tehdyllä päätöksellä ole vaikutusta 
Suomessa tehtävään päätökseen. 

8 §. Korvaavat toimenpiteet. Pykälässä sää-
detään korvaavien toimenpiteiden asettami-
sen edellytyksistä. Olennaisesti erilaisella si-
sällöllä tarkoitetaan 1 momentissa koulutuk-
sen sisältöä, jonka tunteminen on ammatin 
harjoittamisen kannalta keskeistä ja jonka 
kesto tai sisältö on hakijan suorittamassa 
koulutuksessa olennaisesti erilainen kuin vas-
taanottavan jäsenvaltion edellyttämässä kou-
lutuksessa. 

Päätöksen tekevän viranomaisen on 2 mo-
mentin mukaan ennen korvaavien toimenpi-
teiden asettamista tutkittava, ovatko hakijan 
ammattikokemuksensa aikana hankkimat tie-
dot sellaisia, että ne korvaavat kokonaan tai 
osittain 1 momentissa tarkoitetun olennaisen 
eron. 

Korvaavia toimenpiteitä tulee asettaa suh-
teellisuusperiaatetta noudattaen. Tämän peri-
aatteen keskeisenä sisältönä on, että viran-
omaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa 
tavoiteltuun päämäärään nähden. Toisin sa-
noen viranomaisen toimen on oltava asian-
mukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu 
sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä 
olevalla toimella pyritään. Käytännössä suh-
teellisuusperiaate edellyttää, että viranomai-
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nen mitoittaa toimintansa alimmalle sellaisel-
le tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vai-
kutus. 

Pykälän 3 momentin mukaan hakija saa 
pääsääntöisesti valita korvaavan toimenpi-
teen. Lisäksi momentissa säädetään tilanteis-
ta, joissa voidaan poiketa hakijan oikeudesta 
valita sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen 
välillä. Ammattipätevyyden tunnustamisesta 
vastaava viranomainen voi 3 momentissa 
luetelluissa tapauksissa määrätä pakollisen 
sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen. Pakol-
linen kelpoisuuskoe vaaditaan esimerkiksi 
1 kohdan perusteella silloin, kun hakemus 
koskee kelpoisuutta tehtäviin, joihin vaadi-
taan oikeustieteellinen tutkinto. 

Pykälän 4 momentin mukaan opetusminis-
teriö voi tarvittaessa velvoittaa toimialaansa 
kuuluvan korkeakoulun järjestämään kelpoi-
suuskokeen määrätyllä alalla. 

Korvaaviin toimenpiteisiin liittyvistä mak-
suista säädetään yliopistojen osalta yliopisto-
jen suoritteista perittävistä maksuista anne-
tussa opetusministeriön asetuksessa 
(1200/2006). Asetuksen nojalla yliopisto pe-
rii nykyisin kelpoisuuskokeeseen osallistu-
misesta 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suo-
rituksesta annettavasta todistuksesta 17 eu-
roa. Ammattikorkeakoulujen opetuksesta pe-
rittävien maksujen perusteista annettua val-
tioneuvoston asetusta (354/2003) on tarkoitus 
täydentää siten, että myös ammattikorkea-
kouluilla olisi mahdollisuus jatkossa periä 
tunnustamispäätöstä hakevalta maksu kelpoi-
suuskokeen järjestämisestä. 

Pykälän 5 momentin mukaan sopeutu-
misajasta ja kelpoisuuskokeesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

9 §. Yhteiset vähimmäisvaatimukset. Pykä-
lässä säädetään yhteisistä vähimmäisvaati-
muksista. Niillä tarkoitetaan ammattipäte-
vyyttä koskevia vaatimuksia, joilla voidaan 
tasoittaa tiettyä ammattia koskevissa koulu-
tusvaatimuksissa eri jäsenvaltioiden välillä 
havaittuja olennaisia eroja. Olennaiset erot 
määritetään vertailemalla koulutuksen kestoa 
ja sisältöä vähintään kahdessa kolmasosassa 
kaikista jäsenvaltioista. Mukana vertailussa 
on oltava kaikki ne jäsenvaltiot, joissa ky-
seistä ammattia säännellään. Erot koulutuk-
sen sisällössä voivat johtua olennaisista 
eroista ammattitoimintojen laajuudessa. 

Ammattipätevyysdirektiivin 15 artiklan 
2 kohdan mukaan esityksen komissiolle yh-
teisistä vähimmäisvaatimuksista voivat tehdä 
jäsenvaltiot tai sellaiset ammatilliset järjestöt 
taikka -liitot, jotka ovat edustavia kansallisel-
la ja Euroopan tasolla. Jos komissio jäsenval-
tioita kuultuaan katsoo, että yhteiset vähim-
mäisvaatimukset helpottavat ammattipäte-
vyyksien vastavuoroista tunnustamista, se 
voi tehdä ehdotuksen toimenpiteiksi yhteis-
ten vähimmäisvaatimusten hyväksymiseksi 
sääntelykomiteamenettelyä noudattaen. Yh-
teiset vähimmäisvaatimukset tulevat voimaan 
komission asetuksena. 

Jos hakijan ammattipätevyys vastaa komis-
sion asetuksessa vahvistettuja yhteisiä vä-
himmäisvaatimuksia, hakijalta ei saa vaatia 
kelpoisuuskoetta tai sopeutumisaikaa, vaan 
ammattipätevyys on tunnustettava ilman kor-
vaavien toimenpiteiden asettamista. 

10 §. Ammattikokemus ammatinharjoitta-
misen edellytyksenä. Ammattikokemuksen 
tunnustamiseen liittyvät säännökset sisältyvät 
ammattipätevyysdirektiivin 16—20 artiklaan 
ja liitteeseen IV. Suomessa ei ole tällä hetkel-
lä säänneltyjä ammatteja, jotka kuuluvat 
ammattikokemusjärjestelmän piiriin. 

Pykälän 2 momentin mukaan kauppakama-
rilaissa (878/2002) tarkoitetun kauppakama-
rin tehtävänä on antaa todistuksia Suomessa 
harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kes-
tosta. Säännöksen mukainen todistuksenanto-
tehtävä liittyy yhteisön tunnustamissäännös-
ten tavoitteiden toteuttamiseen eli henkilöi-
den liikkuvuuden esteiden poistamiseen. To-
distuksenantovelvoitetta koskeva säännös 
ehdotetaan lisättäväksi myös kauppakamari-
lain 2 §:ään.  

Todistuksen antaminen olisi julkinen hal-
lintotehtävä perustuslain 124 §:n merkityk-
sessä. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaa-
timusten toteutumisen varmistamiseksi todis-
tuksenantomenettelyssä tulee noudattaa hal-
linnon yleislakeja, joten säännöksessä viitat-
taisiin hallintolain (434/2003), kielilain 
(423/2003) ja julkisuuslain soveltamiseen. 

11 §. Arkkitehdin tutkinto. Toisessa EU- tai 
ETA-maassa arkkitehdin tutkinnon suoritta-
neen ei yleensä tarvitse hakea päätöstä kel-
poisuudestaan Suomessa, koska kyseessä ei 
ole säännelty ammatti. Jos lainsäädäntöön si-
sältyviä kelpoisuussäännöksiä myöhemmin 
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muutetaan arkkitehtien osalta siten, että tiet-
tyyn tehtävään vaaditaan arkkitehdin tutkin-
to, toisessa EU- tai ETA-maassa suoritetun 
tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta päättää 
5 §:n 1 momentin nojalla Opetushallitus 
11 §:ssä säädetyn menettelyn mukaisesti. Jos 
arkkitehdin koulutuksesta annetut muodollis-
ta pätevyyttä osoittavat asiakirjat eivät kuulu 
automaattiseen tunnustamisjärjestelmään, 
Opetushallitus päättää tutkinnon tuottamasta 
kelpoisuudesta ja tarvittavista korvaavista 
toimenpiteistä yleisen järjestelmän säännös-
ten mukaisesti. 

Suomessa ammattipätevyysdirektiivin liit-
teen V kohdan V.7 mukaisen arkkitehdin tut-
kinnon suorittaneiden on ollut käytännössä 
vaikeaa saada ammattipätevyyttään tunnuste-
tuksi sellaisissa Euroopan maissa, joissa ark-
kitehdin ammatti on säännelty. Suomessa 
arkkitehdin ammattinimikkeen käyttö on si-
dottu vain tutkinnon suorittamiseen eikä 
edellytä ammattikokemusta arkkitehtuurin 
alalla. Opetushallitus voi kansallisen yhteys-
tahon roolissa antaa lausunnon siitä, että 
muualle Eurooppaan hakeutuvalla arkkiteh-
dillä on ammattipätevyysdirektiivin liitteen V 
kohdan V.7 mukainen arkkitehdin tutkinto ja 
että hakija näin ollen täyttää myös ne vaati-
mukset, joita sovelletaan toimintaan arkki-
tehtuurin alalla arkkitehdin ammattinimikettä 
käyttäen. Lisäksi kauppakamarilain 2 §:ään 
ehdotettava lisäys, jonka mukaan kauppaka-
marit voivat antaa todistuksia ammattikoke-
muksesta, voi osaltaan myös helpottaa arkki-
tehdin tutkinnon suorittaneiden ammattipäte-
vyyden tunnustamista muissa EU- ja ETA-
valtioissa. 

12 §. Hakemuksen liitteet. Pykälässä sääde-
tään ammattipätevyyden tunnustamista kos-
kevan hakemuksen liitteistä. Säännökseen si-
sältyvä luettelo tarvittavista liitteistä vastaa 
sisällöltään ammattipätevyysdirektiivin liitet-
tä VII. Säännöksessä edellytettyjen asiakirjo-
jen luettelo on tyhjentävä. Toisaalta kaikkiin 
tunnustamishakemuksiin ei ole tarvetta liittää 
kaikkia säännöksessä mainittuja liiteasiakir-
joja. Toimivaltainen viranomainen voi oh-
jeistaa hakijoita tapauskohtaisesti siitä, mitkä 
asiakirjat ovat yksittäisissä hakemuksissa 
tarpeellisia päätöksenteon kannalta. 

Hakemuksen käsittelyn ja päätöksenteon 
sujuvuus edellyttää, että liiteasiakirjoille ase-

tettavat vaatimukset on säännelty riittävän 
täsmällisesti. Toimivaltaisella viranomaisella 
on säännöksen perusteella oikeus edellyttää 
liiteasiakirjojen olevan virallisesti oikeaksi 
todistettuja jäljennöksiä.  

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on 
alkuperäisen asiakirjan antajan vahvistama. 
Jäljennös voidaan todistaa virallisesti oikeak-
si myös niin kutsutulla apostille-
todistuksella, josta on määräykset ulkomais-
ten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuk-
sen poistamisesta tehdyssä yleissopimukses-
sa (SopS 46/1985). Sopimus on ratifioitu lä-
hes sadassa valtiossa. Yleissopimuksen pe-
rusteella allekirjoituksen oikeaperäisyyden ja 
asiakirjan allekirjoittajan aseman todistavan 
apostille-todistuksen antaa toimivaltainen vi-
ranomainen siinä valtiossa, josta asiakirja on 
peräisin. 

Säännöksen 3 momentin mukaan hake-
mukseen tulee liittää virallisen kääntäjän 
kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset kään-
nökset muista kuin pohjoismaisella kielellä 
kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Kääntäjällä tu-
lee olla virallisista kääntäjistä annetun lain 
(1148/1988) mukainen oikeus toimia Suo-
messa virallisena kääntäjänä, jolla on oikeus 
kääntää lähtökielestä suomen tai ruotsin kie-
lelle. Käännös tulee liittää alkuperäisenä tai 
virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennökse-
nä. Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden 
kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kiel-
tään muussa pohjoismaassa (SopS 11/87) 
edellyttää, että pohjoismaan kansalainen on 
oikeutettu käyttämään suomen, ruotsin, is-
lannin, norjan ja tanskan kieltä asioidessaan 
toisen pohjoismaan viranomaisen tai julkisen 
laitoksen kanssa ja että viranomaisen tulee 
tällöin huolehtia tarvittavan tulkki- ja kään-
nöspalvelun järjestämisestä. 

Toimivaltaisen viranomaisen on liiteasia-
kirjoja vastaanottaessaan ja käsitelleessään 
otettava 4 §:ssä edellytetyn mukaisesti huo-
mioon, mitä julkisuuslaissa säädetään. 

13 §. Ammattipätevyyden tunnustamispää-
tös. Pykälässä säädetään ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevaan päätöksentekoon 
liittyvästä menettelystä. Hallintoasiassa nou-
datettavasta menettelystä säädetään yleisesti 
hallintolaissa. Lisäksi päätöksenteossa nou-
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datetaan sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annettua lakia (13/2003). 

Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksel-
lä määritetään henkilön kelpoisuus virkaan 
tai tehtävään tai oikeus harjoittaa ammattia 
Suomessa. Tietyn viran tai tehtävän kelpoi-
suusehdoksi voidaan lainsäädännössä asettaa 
ammattipätevyyden lisäksi esimerkiksi kieli-
taitoa koskevia vaatimuksia. Kielitaitovaati-
muksista säädetään muun muassa julkisyhtei-
söjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetussa laissa (424/2003) ja opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tussa asetuksessa (986/1998). Henkilön kieli-
taidolla ei kuitenkaan ole merkitystä ammat-
tipätevyyden tunnustamismenettelyn kannal-
ta eikä ammattipätevyyden tunnustamisme-
nettelyyn liity hakijan kielitaidon testaamista. 
Ammattipätevyyden tunnustamisen edunsaa-
jalla on luonnollisesti oltava sellainen kieli-
taito, jota tarvitaan heidän ammattinsa har-
joittamiseksi. Ammattipätevyyden tunnusta-
misen edunsaajalta vaadittavasta kielitaidosta 
päättää työnantaja. 

14 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädetään 
muutoksenhausta. Muutoksenhaku on 2 mo-
mentin mukaan mahdollista myös silloin, kun 
ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava 
viranomainen ei tee päätöstä 13 §:n 1 mo-
mentissa säädetyssä määräajassa. Tämä vali-
tusmahdollisuus ei vaikuta viranomaisen vel-
vollisuuteen ratkaista asia määräajassa. 

Ammattipätevyyden tunnustamispäätös on 
13 §:n mukaisesti kaksivaiheinen menettely 
niissä tapauksissa, joissa hakijalle asetetaan 
korvaavia toimenpiteitä. Tällöin sekä ehdol-
linen että lopullinen tunnustamispäätös ovat 
valituskelpoisia päätöksiä. 

15 §. Ammattinimikkeen ja tutkintonimik-
keen käyttö. Pykälässä säädetään ammat-
tinimikkeen ja tutkintonimikkeen käytöstä. 
Vastaavat säännökset sisältyvät ammattipä-
tevyysdirektiivin 52 ja 54 artiklaan.  
 
3 luku Palvelujen tarjoamisen vapaus 

16 §. Palvelun tarjoamisen vapauden peri-
aate. Palvelun tarjoamisen vapautta koskevat 
säännökset sisältyvät ammattipätevyysdirek-
tiivin 5—9 artiklaan. Näitä säännöksiä sovel-
letaan ainoastaan silloin, jos palvelun tarjoaja 
siirtyy vastaanottavan jäsenvaltion alueelle 

harjoittaakseen ammattiaan väliaikaisesti ja 
satunnaisesti. Palvelun tarjoamisen väliaikai-
suutta ja satunnaisuutta arvioidaan tapaus-
kohtaisesti sekä erityisesti palvelujen tarjoa-
misen keston, toistuvuuden, säännöllisyyden 
ja jatkuvuuden perusteella. Direktiivin val-
misteluvaiheessa väliaikaisuuden ja satunnai-
suuden suuntaa-antavana määrittelyrajana oli 
16 viikkoa vuodessa, mutta raja määrittyy 
käytännössä tapauskohtaisesti ammattitoi-
minnan lajista riippuen. 

Väliaikaisen ja satunnaisen palvelun tar-
joamisessa lähtökohtana on, ettei henkilön 
ammattipätevyyttä tutkita vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa. Poikkeuksena tästä pääsään-
nöstä ovat säännellyt ammatit, joilla on kan-
santerveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liit-
tyviä vaikutuksia ja joihin ei sovelleta auto-
maattista tunnustamista. Näissä tapauksissa 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa palvelun tarjoajan 
ammattipätevyyden ennen kuin palvelua tar-
jotaan ensimmäistä kertaa. Ammattipätevyy-
den ennakkotarkistuksista kansanterveyteen 
tai yleiseen turvallisuuteen liittyvissä amma-
teissa on tarkoitus säätää ammattialakohtai-
sesti erikseen. Tällainen säännös sisällytetään 
esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annettuun lakiin. 

Direktiivin 7 artiklan mukaan palvelun tar-
joajalta, joka ensimmäistä kertaa siirtyy toi-
sesta jäsenvaltiosta Suomeen tarjotakseen 
palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti, voi-
daan vaatia kirjallista ennakkoilmoitusta asi-
asta toimivaltaiselle viranomaiselle. Vaadit-
tavasta ennakkoilmoituksesta ja siihen liitty-
västä menettelystä on myös tarkoitus säätää 
ammattialakohtaisesti erikseen. 

Ammattipätevyysdirektiivin 5 artiklan 
3 kohdan mukaan palvelun tarjoajaan sovel-
letaan niitä ammatillisia, lakisääteisiä tai hal-
linnollisia käytännesääntöjä, jotka koskevat 
välittömästi ammattipätevyyttä, kuten am-
mattien määrittelyä, ammattinimikkeiden 
käyttöä sekä vakavaa ammattivirhettä, joka 
liittyy välittömästi ja nimenomaisesti kulutta-
jansuojaan ja turvallisuuteen, sekä kurinpito-
säännöksiä, joita vastaanottavassa jäsenvalti-
ossa sovelletaan samaa ammattia harjoitta-
viin palvelun tarjoajiin. Direktiivi edellyttää 
myös, että palvelun tarjoajaan ei sovelleta 
kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat am-
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matillisen järjestön myöntämää lupaa tai sen 
rekisteriin merkitsemistä taikka jäsenyyttä. 
Kansallisen lainsäädännön sovellettavuudesta 
säädetään pykälän 2 momentissa. 

17 §. Palvelun tarjoajan ammattinimike. 
Pykälässä säädetään ammattinimikkeen ja 
tutkintonimikkeen käytöstä sekä palvelun 
vastaanottajille ilmoitettavista tiedoista. Vas-
taavat säännökset sisältyvät ammattipäte-
vyysdirektiivin 7 artiklan 3 kohtaan ja 9 ar-
tiklaan.  
 
 
4 luku Voimaantulo ja  

siirtymäsäännökset 

18 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 20 päivänä lokakuuta 2007. 
Lain voimaantulon yhteydessä ehdotetaan 
kumottavaksi Euroopan yhteisön yleisen tut-
kintojen tunnustamisjärjestelmän voimaan-
panosta annettu laki siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.  

19 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotetun siir-
tymäsäännöksen mukaan ennen lain voi-
maantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin so-
velletaan lain säännöksiä, kun päätös tehdään 
lain voimaantulon jälkeen. 
 
 
1.2 Laki eläinlääkärinammatin  

harjoittamisesta  

4 §. Kansainvälisiin velvoitteisiin perustu-
va eläinlääkäriksi laillistaminen. Pykälässä 
säädetään Euroopan yhteisön lainsäädäntöön 
ja eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henki-
löstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä 
pohjoismaisista työmarkkinoista tehtyyn so-
pimukseen perustuvasta eläinlääkäriksi lail-
listamisesta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
säännös yleisen tunnustamisjärjestelmän 
ulottamisesta niihin tapauksiin, joissa eläin-
lääkäritutkintoa ei voida tunnustaa automaat-
tisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. 
Kyseeseen tulisivat tilanteet, joissa tutkin-
toon johtava koulutus on aloitettu ennen tut-
kintotodistuksen myöntäneen maan liittymis-
tä EU:n tai ETA:n jäseneksi ja joissa koulu-
tus ei tästä syystä täytä yhteisön lainsäädän-
nössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Li-
säedellytyksenä yleisen tunnustamisjärjes-

telmän soveltamiselle on, että tutkinnon suo-
rittanut henkilö ei täytä yhteisön lainsäädän-
nössä asetettuja ammattikokemuksen pituu-
teen liittyviä vaatimuksia. Yleistä tunnusta-
misjärjestelmää sovellettaisiin myös tilan-
teissa, joissa EU- tai ETA-valtion kansalai-
nen hakee kolmannessa maassa suorittaman-
sa tutkinnon toista tunnustamista harjoitettu-
aan eläinlääkärin ammattia vähintään kolme 
vuotta tutkinnon ensiksi tunnustaneessa EU- 
tai ETA-valtiossa. 

Mainituissa tapauksissa Elintarviketurvalli-
suusvirasto tekisi päätöksen eläinlääkäriksi 
laillistamisesta ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annettua lakia soveltaen. Hake-
muksen käsittelyyn sovellettaisiin siten muun 
muassa lain säännöksiä pätevyystasoista, tut-
kinnon tunnustamisen edellytyksistä ja kor-
vaavista toimenpiteistä sekä lain menettely-
säännöksiä. Eläinlääkäriksi laillistamisen 
edellytyksenä olisi lisäksi eläinlääkärinam-
matin harjoittamisesta annetun lain 3 §:ssä 
tarkoitetun eläinlääkärinvakuutuksen antami-
nen. 

Muutokset ehdotetaan toteutettavaksi 
muuttamalla pykälän 4 momenttia. Voimassa 
olevaa 4 momenttia vastaava säännös Euroo-
pan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tekemien 
kansainvälisten sopimusten soveltamisesta 
ehdotetaan siirrettäväksi ehdotettuun uuteen 
5 momenttiin. Tähän sisältyisi myös viittaus 
kolmansien maiden kansalaisten asemaa kos-
kevaan yhteisön lainsäädäntöön, jolla tarkoi-
tetaan erityisesti liikkumisvapaudesta annet-
tua direktiiviä sekä pitkään oleskelleiden 
kolmansien maiden kansalaisten asemasta 
annettua neuvoston direktiiviä. 

5 a §. Laillistamishakemuksen liitteet. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi laillistamis-
hakemuksen liitteistä. Pykälä koskisi lain 4 ja 
5 §:ssä tarkoitettuja laillistamishakemuksia 
eli tilanteita, joissa on kyse ulkomailla suori-
tetun eläinlääkäritutkinnon tunnustamisesta. 

Kaikkiin mainittuihin hakemuksiin tulisi 
liittää selvitys hakijan kansalaisuudesta sekä 
tutkintotodistus. Lisäksi hakemuksen liittee-
nä tulisi olla todistus siitä, ettei henkilölle 
muussa maassa mahdollisesti myönnettyä oi-
keutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ole 
poistettu tai rajoitettu vakavan ammatillisen 
virheen tai laiminlyönnin taikka muun vas-
taavan syyn vuoksi. Vaatimus on yhteydessä 
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lain 6 §:ään, jonka mukaan laillistamista 
koskeva hakemus voidaan hylätä, jos hakija 
on aiemmassa ammattitoiminnassaan mene-
tellyt siten moitittavasti, että menettely täyt-
tää lain 5 luvussa säädetyt ammatinharjoit-
tamisoikeuden rajoittamisen tai poistamisen 
edellytykset. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin 4 kohdan 
vaatimus lisäopintojen suorittamista sekä 
suomen tai ruotsin kielen taitoa koskevien 
todistusten esittämisestä koskisi vain lain 
5 §:ään perustuvaa laillistamista ja pykälän 
2 momentti ainoastaan Euroopan yhteisön 
alueella suoritettujen eläinlääkäritutkintojen 
automaattista tunnustamista. Viimeksi maini-
tuissa tapauksissa Elintarviketurvallisuusvi-
rasto voisi vaatia hakijalta lisäselvitystä, jos 
esitettyjen asiakirjojen perusteella ei käy il-
mi, onko kyseessä yhteisön lainsäädännössä 
tarkoitettu tutkinto tai täyttääkö hakija Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä asetetut 
ammattikokemusta koskevat lisävaatimukset 
niissä tilanteissa, joissa tutkinto ei täytä yh-
teisön lainsäädännössä asetettuja vähimmäis-
vaatimuksia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi, että hakemuksen liiteasiakirjat 
on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oi-
keaksi todistettuina jäljennöksinä ja että ha-
kemukseen tulee liittää viralliset käännökset 
muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoite-
tuista liiteasiakirjoista. 

8 §. Väliaikainen ja satunnainen eläinlää-
käripalvelujen tarjoaminen. Voimassa olevan 
pykälän mukaan EU- tai ETA-valtion kansa-
lainen voi harjoittaa eläinlääkärinammattia 
Suomessa väliaikaisesti ilman laillistetuksi 
eläinlääkäriksi julistamista, jos hän täyttää 
4 §:n 1 momentissa säädetyt eläinlääkäriksi 
laillistamisen edellytykset. Ammattipäte-
vyysdirektiivin 5 artiklan mukaan eläinlääkä-
ripalvelujen tarjoamiseen tulee olla oikeus, 
jos palveluntarjoaja on laillisesti sijoittautu-
nut johonkin toiseen jäsenvaltioon harjoit-
taakseen siellä eläinlääkärinammattia. Tästä 
syystä pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että palveluntarjoamisen edellytyksenä 
olisi 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun pätevyy-
den sijasta laillinen oikeus harjoittaa eläin-
lääkärinammattia muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa. 

Pykälässä säädetty oikeus väliaikaiseen 
palveluntarjoamiseen ehdotetaan rajattavaksi 
koskemaan vain satunnaisesti tapahtuvaa 
palveluntarjoamista. Ammattipätevyysdirek-
tiivin 5 artiklan mukaan väliaikaisuutta ja sa-
tunnaisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti 
sekä erityisesti palvelujen tarjoamisen kes-
ton, toistuvuuden, säännöllisyyden ja jatku-
vuuden perusteella. Satunnaisuuden vaatimus 
korostaisi toiminnan tilapäistä luonnetta ja 
selkeyttäisi rajanvetoa ilman laillistamista ta-
pahtuvan palveluntarjoamisen sekä maassa 
toimivien laillistettujen eläinlääkärien pysy-
väisluonteisen ammattitoiminnan välillä. 

Voimassa olevan pykälän mukaan palvelun 
tarjoaja on velvollinen tekemään toiminnas-
taan kirjallisen ennakkoilmoituksen Elintar-
viketurvallisuusvirastolle. Pykälään ehdote-
taan otettavaksi ammattipätevyysdirektiivin 
5 artiklaa vastaavat säännökset ilmoituksen 
uusimisesta. 

Pykälän 2 momentin säännös ammat-
tinimikkeen käytöstä vastaa ammattipäte-
vyysdirektiivin 7 artiklan 3 kohdan vaatimus-
ta. 

38 a §. Ammatinharjoittamisoikeutta kos-
kevan hakemuksen ratkaiseminen eräissä ta-
pauksissa. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
ammattipätevyysdirektiivin 51 artiklaa vas-
taavat, tutkinnon tunnustamishakemuksen 
käsittelyä koskevat menettelysäännökset. 
Ehdotetun pykälän mukaan Elintarviketur-
vallisuusviraston tulisi ilmoittaa 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun eli automaattiseen tun-
nustamisjärjestelmään kuuluvan hakemuksen 
ja tähän liittyvien asiakirjojen vastaanottami-
sesta sekä mahdollisesti puuttuvista asiakir-
joista kuukauden kuluessa asiakirjojen saa-
pumisesta. Hakemukseen tulisi antaa ratkaisu 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
kaikkien vaadittujen asiakirjojen esittämises-
tä. 

39 §. Muutoksenhaku. Eläinlääkäriksi lail-
listamista koskevaan hakemukseen haetaan 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Ammattipätevyysdi-
rektiivin mukaan muutosta on voitava hakea 
myös silloin, kun päätöstä ei anneta sääde-
tyssä määräajassa. Tästä syystä pykälän 
2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi asiaa 
koskeva säännös. Samalla voimassa olevan 
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2 momentin säännös ehdotetaan siirrettäväksi 
pykälän 3 momentiksi. 

42 §. Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä. 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
yleisen tunnustamisjärjestelmän sovelta-
misalan laajentumisesta johtuvat muutokset. 
Voimassa olevan momentin mukaan yleisen 
tunnustamisjärjestelmän periaatteita sovelle-
taan erikoiseläinlääkärintutkinnon tunnusta-
misessa, jos hakija on EU- tai ETA-valtion 
kansalainen ja tutkinto on suoritettu jossakin 
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa. Koska yleistä tutkintojen tunnustamisjär-
jestelmää voidaan ehdotetun ammattipäte-
vyyden tunnustamista koskevan lain mukaan 
soveltaa myös tunnustettaessa eräiden kol-
mansien maiden kansalaisten EU- tai ETA-
valtioissa suorittamia tutkintoja sekä eräitä 
EU- tai ETA-valtioiden kansalaisten kolman-
sissa maissa suorittamia tutkintoja, 2 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi soveltamisti-
lanteiden yksilöinnin sijasta viittaus ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 
soveltamisalaan. 

43 §. Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toi-
miin. Pykälän 2 momentin mukaan eläinlää-
käripalveluja 8 §:n mukaisesti tarjoavat hen-
kilöt ovat kelpoisia hoitamaan Suomessa sel-
laisia virkoja ja toimia, joihin edellytetään 
eläinlääkärin pätevyyttä. Koska 8 §:n mukai-
nen oikeus ehdotetaan rajattavaksi ainoastaan 
tilanteisiin, joissa eläinlääkäripalveluja tarjo-
taan väliaikaisesti ja satunnaisesti, maininta 
väliaikaisten palveluntarjoajien kelpoisuu-
desta eläinlääkärin virkoihin ja toimiin ehdo-
tetaan poistettavaksi. 
 
 
1.3 Laki asianajajista  

Ammattipätevyysdirektiivin johdanto-osan 
42 perustelukappaleen mukaan direktiivi ei 
vaikuta asianajajien palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokkaan käyttämisen helpottami-
sesta annetun neuvoston direktiivin 
77/249/ETY soveltamiseen asianajajien pal-
velujen tarjoamisen osalta tai asianajajan 
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottami-
sesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ammatillinen pätevyys on hankittu annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 98/5/EY soveltamiseen asianajajien si-

joittautumisoikeuden osalta. Muussa EU- tai 
ETA- valtiossa asianajajan ammattipätevyy-
den hankkinut henkilö voidaan jatkossakin 
hyväksyä asianajajaksi Suomessa asianajajis-
ta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentin mukai-
sesti. Toimivaltaisena viranomaisena toimii 
Suomen Asianajajaliitto. Järjestelmä on tältä 
osin selkeä ja toimiva, eikä nykykäytäntöä 
ole tarkoitus muuttaa ammattipätevyysdirek-
tiivin täytäntöönpanon yhteydessä. 

Siinä tapauksessa, että henkilö on suoritta-
nut oikeustieteellisen perustutkinnon muualla 
kuin Suomessa, mutta hänellä ei ole muualla 
hankittua ammattipätevyyttä, henkilön on en-
sin haettava Opetushallitukselta päätös tut-
kinnon tuottamasta kelpoisuudesta. Opetus-
hallitus päättää nykyisinkin kelpoisuudesta 
virkaan tai tehtävään, jos kelpoisuusvaati-
muksena on tietty nimeltä mainittu korkea-
koulututkinto, ellei muualla toisin säädetä. 
Päätös tehdään ehdotuksen mukaan tilantees-
ta riippuen joko ammattipätevyyden tunnus-
tamista koskevan lain 5 §:n tai UO-lain 4 §:n 
nojalla. 

Tulkintaepäselvyyksien poistamiseksi asi-
anajajista annetun lain 3 §:n 1 momenttia eh-
dotetaan täydennettäväksi siten, että asianaja-
jaksi hyväksymisen yhtenä edellytyksenä on 
vaihtoehtoisesti joko se, että henkilö on suo-
rittanut Suomessa oikeustieteen kandidaatin 
tai maisterin tutkinnon, taikka että henkilö on 
suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon muu-
alla kuin Suomessa ja saanut ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annetun lain tai 
UO-lain mukaisen Opetushallituksen päätök-
sen kelpoisuudesta oikeustieteen kandidaatin 
tai oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyt-
tävään tehtävään ja suorittanut mahdolliset 
päätöksessä edellytetyt lisävaatimukset. 

Muualla kuin Suomessa suoritetun oikeus-
tieteellisen tutkinnon antaman muodollisen 
pätevyyden tai koulutuksen vertailun Suo-
messa suoritettuun tutkintoon tekee Opetus-
hallitus. Asianajajan ammattipätevyyden 
muista edellytyksistä tai asianajajan ammat-
tipätevyyden jo muualla saaneen henkilön jä-
senyyskelpoisuuksista arvioinnin tekee Suo-
men Asianajajaliitto. Ehdotettu muutos ei tuo 
sisällöllistä muutosta nykyjärjestelmään, 
vaan sen tarkoituksena on selkeyttää lainsää-
däntöä. 
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1.4 Laki ulkomailla suoritettujen  
korkeakouluopintojen tuottamasta 
virkakelpoisuudesta  

1 §. Soveltamisala. Kun virkaan tai toi-
meen edellytetään kelpoisuusvaatimuksena 
tietyn tasoista tutkintoa, kuten alempaa tai 
ylempää korkeakoulututkintoa, lisensiaatin 
tutkintoa tai tohtorin tutkintoa, kyse ei ole 
ammattikokemuksen tunnustamista koske-
vassa laissa tarkoitetusta säännellystä amma-
tista. Toisaalta vakiintunut kansallinen tul-
kinta on, että julkiseen virkaan ja tehtävään 
kelpoisuusvaatimuksiksi säädetyt tutkinnot 
tarkoittavat vain Suomessa suoritettuja tut-
kintoja, jollei ulkomaisen tutkinnon tuotta-
masta kelpoisuudesta ole erikseen säädetty. 
Viran hakijalta edellytetään tällöin Opetus-
hallituksen tekemää päätöstä, jossa määrite-
tään ulkomailla suoritetun tutkinnon tason 
vastaavuus Suomen tutkintojärjestelmään 
verrattuna. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
kolmansissa maissa suoritettujen tutkintojen 
tuottaman kelpoisuuden ratkaisemisessa 
noudatetaan hakijan kansalaisuudesta riip-
pumatta UO-lakia ja -asetusta. Lisäksi UO-
lakia sovelletaan kolmansien maiden kansa-
laisten EU- tai ETA-alueella suorittamien 
tutkintojen rinnastamisesta kansallisiin tut-
kintoihin tai määrättyihin opintoihin. Jatkos-
sa myös EU- ja ETA-maiden kansalaisen toi-
sesta EU- tai ETA-valtiosta hankitun tutkin-
totodistuksen tason määrittämisessä sovellet-
taisiin UO-lakia, koska näissä Opetushalli-
tuksen päätöksissä ei ole kysymys ammatti-
pätevyyden tunnustamisesta vaan yleisestä 
virkakelpoisuudesta päättämisestä. 

Kun viran tai tehtävän kelpoisuusvaati-
muksista on säädetty laissa tai asetuksessa, 
Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon 
tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtä-
vään, ellei muualla toisin säädetä. Yliopistot 
ja Suomen Akatemia päättävät pääsääntöises-
ti itse ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kel-
poisuudesta virkoihinsa ja tehtäviinsä kor-
keakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista ja tehtävistä annetun asetuksen ja 
Suomen Akatemiasta annetun asetuksen no-
jalla. Lain soveltamissäännöksen mukaan 
Opetushallitus ei ole velvollinen tekemään 
UO-lain mukaista päätöstä, jos viran tai teh-

tävän kelpoisuusvaatimukset eivät perustu 
lainsäädäntöön vaan esimerkiksi kunnan 
omaan päätökseen. Tällöin virkaan tai tehtä-
vään nimittäjä päättää itse ulkomaisen tut-
kinnon tuottamasta kelpoisuudesta. Opetus-
hallitus voi kuitenkin pyynnöstä antaa lau-
sunnon korkeakoulututkintoa alemmista tut-
kinnoista ja niiden tasosta. 

Voimassa olevan lain soveltamisalapykälän 
2 momentin mukaan asetuksella voidaan sää-
tää, että lakia sovelletaan ulkomailla muus-
sakin oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa 
suoritettuihin opintoihin, jos vastaavat opin-
not Suomessa ovat korkeakouluopintoja. 
Opetushallituksessa ei ole lain voimassaolo-
aikana ollut käsiteltävänä hakemusta, johon 
säännöstä olisi voinut soveltaa. Näin ollen 
valtuutussäännös ehdotetaan poistettavaksi. 

4 §. Rinnastaminen. Pykälän 1 momentti 
vastaa sisällöltään voimassa olevaa säännös-
tä. Suomessa suoritettavia korkeakoulutut-
kintoja ei kuitenkaan enää lueteltaisi sään-
nöksessä. Ulkomailla suoritetut korkeakou-
luopinnot voidaan rinnastaa päätöksenteko-
hetkellä voimassa olevien säännösten ja mää-
räysten mukaisiin Suomessa suoritettaviin 
korkeakouluopintoihin. 

Jos hakemus koskee ulkomailla suoritettu-
jen korkeakouluopintojen tuottamaa kelpoi-
suutta julkiseen virkaan tai toimeen, jonka 
kelpoisuusvaatimukseksi on laissa tai asetuk-
sessa säädetty tietty Suomessa suoritettava 
korkeakoulututkinto, Opetushallitus tekee 
päätöksen ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annetun lain nojalla kyseisen lain sovel-
tamissäännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa. 
Muilta osin sovelletaan UO-lakia. 

5 §. Tutkintojen rinnastamisen perusteet. 
Pykälän 1 momentin mukaan Suomessa suo-
ritettavaan korkeakoulututkintoon rinnaste-
taan tutkintoa tasoltaan vastaava, ulkomailla 
suoritettu tutkinto. Säännöksestä poistetaan 
nykyisin voimassa oleva viittaus 4 §:n 
2 momenttiin, koska laissa ei jatkossa enää 
yksilöidä eri korkeakoulututkintoja. Ulko-
mainen tutkinto rinnastetaan aina voimassa 
olevien kansallisten tutkintovaatimusten mu-
kaisiin tutkintoihin.  

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu tutkinto-
jen alan vastaavuus arvioidaan tutkintoihin 
johtaneiden koulutuskokonaisuuksien sisäl-
lön samankaltaisuuden perusteella. Pykälän 
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3 momentissa tutkinnon laajuudella tarkoite-
taan tutkintoon johtavan koulutuskokonai-
suuden tosiasiallisesti edellyttämää työmää-
rää ja aikaa. Tutkinnon vaativuudella tarkoi-
tetaan sitä, kuinka monipuolinen ja syvälli-
nen tutkintoon johtava koulutuskokonaisuus 
on ja millaiset teoreettiset ja menetelmälliset 
valmiudet se antaa. Jos tutkinnon tuottamat 
oppimistulokset on määritelty, ne voidaan ot-
taa huomioon määriteltäessä tutkinnon laa-
juutta ja vaativuutta. 

Koulutuskokonaisuudella tarkoitetaan tässä 
yhteydessä tutkintoon johtaneiden opintojen 
kokonaisuutta. Jos rinnastamishakemus kos-
kee esimerkiksi kaksiportaisen korkeakoulu-
tutkintojen järjestelmän mukaisesti suoritet-
tua toisen syklin tutkintoa, tutkinnon laajuut-
ta, vaativuutta ja sisältöä arvioitaessa otetaan 
huomioon myös pohjakoulutuksena oleva 
tutkinto. 

7 §. Täydentävät korkeakouluopinnot rin-
nastamisen edellytyksenä. Täydentäviä opin-
toja on nykyisin edellytetty käytännössä, jos 
kyse on ulkomaisen tutkinnon rinnastamises-
ta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin. 
Lainsäädäntöä selvennettäisiin ottamalla py-
kälään viittaussäännös 4 §:n 2 momenttiin. 
Näin ollen ulkomaisen tutkinnon tasoa ei voi 
jatkossakaan korottaa täydentäviä opintoja 
suorittamalla. Täydentävistä opinnoista sää-
dettäisiin valtuutussäännöksen perusteella 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella kuten 
nykyisinkin. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin sisällytettäi-
siin nykyisin UO-asetuksen 3 §:n 3 moment-
tiin sisältyvä säännös, jonka mukaan täyden-
tävistä opinnoista on määrättävä rinnastamis-
päätöksessä, jos rinnastamisen edellytyksenä 
olevia täydentäviä korkeakouluopintoja ei ole 
suoritettu päätöksen antamiseen mennessä. 

8 §. Rinnastamishakemus ja -päätös. Ha-
kemuksen käsittelyn ja päätöksenteon suju-
vuus edellyttää, että hakemuksen liiteasiakir-
joille asetettavat vaatimukset on säännelty 
riittävän täsmällisesti. Opetushallituksella on 
rinnastamishakemusta ja -päätöstä koskevan 
säännöksen perusteella oikeus edellyttää lii-
teasiakirjojen olevan virallisesti oikeaksi to-
distettuja jäljennöksiä.  

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on 
alkuperäisen asiakirjan antajan vahvistama. 
Jäljennös voidaan todistaa virallisesti oikeak-

si myös niin kutsutulla apostille-
todistuksella, josta on määräykset ulkomais-
ten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuk-
sen poistamisesta tehdyssä yleissopimukses-
sa. Sopimus on ratifioitu lähes sadassa valti-
ossa. Yleissopimuksen perusteella allekirjoi-
tuksen oikeaperäisyyden ja asiakirjan allekir-
joittajan aseman todistavan apostille-
todistuksen antaa toimivaltainen viranomai-
nen siinä valtiossa, josta asiakirja on peräisin. 

Säännöksen 1 momentin mukaan hake-
mukseen tulee liittää virallisen kääntäjän 
kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset kään-
nökset muista kuin pohjoismaisella kielellä 
kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Kääntäjällä tu-
lee olla virallisista kääntäjistä annetun lain 
mukainen oikeus toimia Suomessa virallisena 
kääntäjänä, jolla on oikeus kääntää lähtökie-
lestä suomen tai ruotsin kielelle. Käännös tu-
lee liittää alkuperäisenä tai virallisesti oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä. Sopimus 
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tans-
kan välillä Pohjoismaiden kansalaisten oi-
keudesta käyttää omaa kieltään muussa poh-
joismaassa edellyttää, että pohjoismaan kan-
salainen on oikeutettu käyttämään suomen, 
ruotsin, islannin, norjan ja tanskan kieltä asi-
oidessaan toisen pohjoismaan viranomaisen 
tai julkisen laitoksen kanssa ja että viran-
omaisen tulee tällöin huolehtia tarvittavan 
tulkki- ja käännöspalvelun järjestämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Opetushalli-
tus voi ennen päätöksentekoa tarvittaessa 
pyytää yliopistolta tai korkeakoululta lausun-
non hakijan suorittamien opintojen vastaa-
vuudesta Suomessa suoritettaviin opintoihin 
sekä hakijalle mahdollisesti määrättävistä 
täydentävistä opinnoista. Yleisimmin lausun-
toa pyydetään hakijan tutkintoon sisältyvien 
opintojen vastaavuudesta aineenopettajan 
koulutukseen kuuluviin opetettavan aineen 
opintoihin. Korkeakoulujen lausunnot ovat 
toisinaan hyvin yksityiskohtaisia ja perustu-
vat voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. 
Täydentäviä opintoja kuitenkin hakeudutaan 
usein suorittamaan viipeellä, eikä vaadittuja 
kursseja välttämättä ole enää tarjolla. Virka-
kelpoisuuden näkökulmasta oleellista on 
vaadittavien täydentävien opintojen määrä ja 
luonne, esimerkiksi ovatko kyseessä syven-
tävän vaiheen vai perusopintovaiheen opin-
not. Opetushallituksen tulee pyrkiä päätök-
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sissään ilmaisemaan täydentävät opinnot 
yleisellä tasolla. Vaadittavien opintojen ko-
konaislaajuus tulee kuitenkin aina ilmaista. 
 
1.5 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuk-

sesta  

8 §. Näyttötutkintoon valmistava koulutus, 
henkilökohtaistaminen, ja tutkinnon suorit-
taminen. Ammattipätevyyden tunnustamises-
ta annetussa laissa tarkoitetuksi kelpoisuus-
kokeeksi voidaan määrätä ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
näyttötutkinto tai sen osa, jos kyseisessä 
ammatissa näyttötutkinnon suorittaminen on 
mahdollista. Tämän menettelyvaihtoehdon 
turvaamiseksi ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain 8 §:n 4 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi asiaa koskeva säännös. Sen 
mukaan näyttötutkinnon tai sen osan suorit-
tamismahdollisuuksia on järjestettävä myös 
henkilöille, joille ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta vastaava viranomainen on antanut 
korvaavia toimenpiteitä edellyttävän tunnus-
tamispäätöksen. 

12 §. Näyttötutkinnot. Pykälän 1 momentin 
mukaan Suomessa voidaan suorittaa amma-
tillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erityisammattitutkintoja ammattitaidon 
hankkimistavasta riippumattomina näyttötut-
kintoina. Ammattipätevyysdirektiivin päte-
vyystasojaottelu perustuu puolestaan koulu-
tukseen, jossa keskeisiä kriteerejä ovat tut-
kintotodistuksen saamiseksi edellytetyn kou-
lutuksen taso, luonne ja kesto. Ammatillinen 
perustutkinto sijoittuu koulutuksen pituuden 
perusteella ammattipätevyysdirektiivin taso-
määrittelyn mukaisesti 11 artiklan b alakoh-
dassa tarkoitetulle tasolle. Sen sijaan näyttö-
tutkintona suoritetun ammatillisen perustut-
kinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitut-
kinnon osalta on mahdollista, että muut jä-
senmaat tulkitsevat näiden tutkintojen kuulu-
van direktiivin 11 artiklan a alakohdan mu-
kaiselle alimmalle pätevyystasolle, johon si-
sällytetään muun muassa kokeet ilman edel-
tävää koulutusta. Tällöin ammatti- ja erikois-
ammattitutkintoja suorittaneet eivät pääse 
tutkintoaan vastaaviin tehtäviin sellaisiin 
maihin, joissa kyseistä tehtävää säädellään ja 
joissa kyseiseen tehtävään vaaditaan vähin-
tään direktiivin 11 artiklan c alakohdan tasoa 

vastaava koulutus. Tämän estämiseksi am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
muutoksella ehdotetaan ammattitutkinto ja 
erikoisammattitutkinto sijoitettavaksi direk-
tiivin 11 artiklan mukaisessa pätevyystasojär-
jestelmässä b ja c alakohdassa tarkoitetuille 
tasoille eli ammattipätevyyden tunnustami-
sesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetuille pätevyystasoille. 
 
1.6 Kauppakamarilaki 

2 §. Kauppakamarin ja Keskuskauppaka-
marin julkiset tehtävät. Ammattipätevyysdi-
rektiivin täytäntöönpanon yhteydessä pyri-
tään myös turvaamaan Suomessa tutkinnon 
suorittaneen henkilön liikkuvuutta muualle 
Eurooppaan. Kauppakamarilain 2 §:n muu-
tosehdotuksella tavoitellaan Suomessa tut-
kinnon suorittaneen henkilön liikkuvuuden 
esteiden poistamista, kun laissa asetettaisiin 
kauppakamarien lakisääteiseksi tehtäväksi 
hakijan ammattitoiminnan lajia ja kestoa 
koskeva todistuksenantovelvoite. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja   

määräykset  

Ammattipätevyyden tunnustamista koske-
van lain 8 ja 12 §:ään, eläinlääkärinammatin 
harjoittamisesta annetun lain 8 §:ään ja 
UO-lain 7 ja 8 §:ään sisältyisi perustuslain 
80 §:ssä tarkoitettu asetuksenantovaltuus. 
Asetustasolla säädettäisiin kuitenkin vain 
teknisluontoisista seikoista eivätkä ne koskisi 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teita. 

Ammattipätevyyden tunnustamista koske-
vassa valtioneuvoston asetuksessa on tarkoi-
tus säätää tarkemmin sopeutumisajasta ja 
kelpoisuuskokeesta sekä kelpoisuuskokeita 
toimeenpanevista tahoista. 

Ehdotetun eläinlääkärinammatin harjoitta-
misesta annetun lain muutokseen ei sisälly 
voimassa olevaan lakiin nähden uusia ase-
tuksenantovaltuuksia. Väliaikaiseen palvelun 
tarjoamiseen liittyvää ennakkoilmoitusme-
nettelyä koskevat, maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksellä annetut säännökset on kui-
tenkin tarkoitus uudistaa. 

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopin-
tojen tuottamasta virkakelpoisuutta koske-
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vassa valtioneuvoston asetuksessa on tarkoi-
tus säätää tarkemmin rinnastamisen edelly-
tyksenä olevista täydentävistä opinnoista.  
 
3  Voimaantulo 

Jäsenvaltioille on asetettu velvoite saattaa 
ammattipätevyysdirektiivin säännökset kan-
sallisesti voimaan viimeistään 20 päivänä lo-
kakuuta 2007. Näin ollen lait ehdotetaan tu-
leviksi voimaan 20 päivänä lokakuuta 2007. 
 
4  Säätämisjärjestys  

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkei-
nolla. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin 
katsonut, että elinkeinotoiminnan luvanvarai-
suus on mahdollista erityisin perustein 
(PeVL 19/2002 vp.). Ehdotettuun eläinlääkä-
rinammatin harjoittamisesta annetun lain 
muutokseen sisältyvät säännökset eläinlääkä-
riksi laillistamisesta sekä väliaikaisen eläin-
lääkäripalvelujen tarjoamisen edellytyksenä 
olevasta ilmoitusmenettelystä. Mainittujen 
lupa- ja ilmoitusmenettelyjen säilyttäminen 
on välttämätöntä, koska kyseessä on erityistä 
koulutusta vaativa ammatti, jota on tarpeen 
säännellä eläinten terveyden ja kansanter-
veyden suojelemiseksi sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Ehdotettu ammattipätevyyden tun-
nustamista koskevan lain 10 §:n 2 momentti, 
joka velvoittaisi kauppakamarit antamaan to-
distuksia Suomessa harjoitetun ammattitoi-

minnan lajista ja kestosta, voidaan nähdä jul-
kisen hallintotehtävän siirtämisenä muulle 
kuin viranomaiselle. 

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa vi-
ranomaiskoneiston ulkopuolelle vain, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi. Tarkoituksenmukaisuusarvi-
oinnissa tulee hallinnon tehokkuuden ja mui-
den hallinnon sisäisten näkökohtien lisäksi 
kiinnittää erityistä huomiota yksityisten hen-
kilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Myös hallin-
totehtävän luonne on otettava arvioinnissa 
huomioon. Siten tarkoituksenmukaisuusvaa-
timus voi palveluiden tuottamiseen liittyvien 
tehtävien kohdalla täyttyä helpommin kuin 
esimerkiksi yksilön keskeisiä oikeuksia kos-
kevaa päätöksentekovaltaa siirrettäessä. Ky-
seinen todistuksenantotehtävä on perustelta-
vissa erityisesti tästä näkökulmasta. Kauppa-
kamarien lakisääteinen velvoite kirjoittaa to-
distuksia henkilön ammattikokemuksesta ei 
myöskään olisi sellainen, että sen voisi kat-
soa vaarantavan perusoikeuksia, oikeusturvaa 
eikä muita hyvän hallinnon vaatimuksia. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan oikeusturvan ja hyvän hallinnon to-
teutumisen varmistaminen perustuslain 
124 §:n tarkoittamassa merkityksessä edellyt-
tää, että asian käsittelyssä noudatetaan hal-
linnon yleislakeja. Ammattipätevyyden tun-
nustamista koskevan lain 10 §:ään sisältyvän 
säännöksen mukaan todistuksen antamisessa 
sovelletaan hallintolakia, kielilakia ja jul-
kisuuslakia. 

Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, jäl-
jempänä ammattipätevyysdirektiivi, mukai-
sesta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja 
palvelujen tarjoamisen vapaudesta. 

Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin jä-
senvaltion kansalaisen pääosin toisessa jä-
senvaltiossa hankkiman ammattipätevyyden 
tunnustamiseen. Tätä lakia sovelletaan myös 
ammattipätevyyden tunnustamiseen, joka pe-
rustuu Euroopan talousalueesta tehtyyn so-
pimukseen tai muuhun Euroopan yhteisöjen 
ja niiden jäsenvaltioiden toisen osapuolen 
kanssa tekemään sopimukseen taikka kol-
mansien maiden kansalaisten asemaa koske-
vaan yhteisön lainsäädäntöön. 

Tätä lakia sovelletaan ammattipätevyyden 
tunnustamiseen, joka perustuu toisen jäsen-
valtion tunnustamaan yhteisön ulkopuolella 
jäsenvaltion kansalaiselle myönnettyyn muo-
dollista pätevyyttä osoittavaan asiakirjaan, 
jos asiakirjan haltijalla on jäsenvaltiosta 

kolmen vuoden ammattikokemus kyseisestä 
ammatista. 

Jos muussa säädöksessä on tästä laista 
poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tä-
män lain asemesta. 
 
 

2 § 

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) säännellyllä ammatilla virkaa tai tehtä-

vää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen 
edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt 
laissa tai asetuksessa säädetyt ammattipäte-
vyyttä koskevat vaatimukset; 

2) ammattipätevyydellä pätevyyttä, josta on 
osoituksena muodollista pätevyyttä osoittava 
asiakirja, pätevyystodistus tai ammattikoke-
mus taikka molemmat; 

3) muodollista pätevyyttä osoittavalla asia-
kirjalla jäsenvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen antamia tutkintotodistuksia, todis-
tuksia ja muita asiakirjoja pääosin yhteisössä 
suoritetusta koulutuksesta samoin kuin kol-
mannessa maassa jäsenvaltion kansalaiselle 
myönnettyjä asiakirjoja suoritetusta koulu-
tuksesta; 

4) ammattipätevyyden tunnustamisella pää-
töksentekoa henkilön kelpoisuudesta harjoit-
taa säänneltyä ammattia Suomessa; 
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5) sopeutumisajalla säännellyn ammatin 
harjoittamista Suomessa kyseisen ammatin 
pätevän harjoittajan valvonnassa ja siihen 
mahdollisesti liittyvää koulutusta;  

6) kelpoisuuskokeella menettelyä, jolla mi-
tataan yksinomaan ammatillista tietämystä ja 
jonka tarkoituksena on arvioida hakijan ky-
kyä harjoittaa säänneltyä ammattia Suomes-
sa; 

7) kotijäsenvaltiolla valtiota, jossa Suo-
meen siirtyvä ammatinharjoittaja on hankki-
nut ammattipätevyytensä; 

8) ammattipätevyyden automaattisella tun-
nustamisella koulutuksen vähimmäisvaati-
musten yhteensovittamiseen perustuvan tun-
nustamisjärjestelmän mukaisesti tehtävää 
päätöstä, jossa hakijalta ei voida edellyttää 
sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta; 

9) yhteisön tunnustamissäännöksillä am-
mattipätevyysdirektiiviin sisältyviä säännök-
siä sekä kyseisen direktiivin täytäntöön-
panoon liittyvien komission asetusten sään-
nöksiä. 

 
3 § 

Kansallinen yhteensovittaminen  

Opetusministeriö vastaa ammattipätevyy-
den tunnustamismenettelyihin liittyvästä 
kansallisesta yhteensovittamisesta. 

Opetushallitus toimii yhteisön tunnusta-
missäännöksissä tarkoitettuna kansallisena 
yhteystahona. 
 
 

4 §  

Tietojen luovuttaminen ja toimivaltaisen  
viranomaisen salassapitovelvollisuus 

Tämän lain soveltamisalaan liittyviä tehtä-
viä hoitavan toimivaltaisen viranomaisen tie-
tojen luovutuksesta ja salassapidosta on voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sääde-
tään. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vi-
ranomaisten lisäksi myös niitä tahoja, joilla 
on lainsäädäntöön perustuva oikeus myöntää 
tutkintotodistuksia ja muita tunnustamispää-
töksen perusteena olevia asiakirjoja. 

2 luku 

Tunnustamisjärjestelmiin liittyvät  
säännökset 

5 §  

Ammattipätevyyden tunnustamisesta  
vastaava taho 

Opetushallitus päättää muodollista päte-
vyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta 
kelpoisuudesta säänneltyyn ammattiin, ellei 
muualla toisin säädetä. Sen mukaisesti kuin 
muualla laissa tai sen nojalla säädetään, oi-
keudesta harjoittaa ammattia toisessa maassa 
hankitun ammattipätevyyden perusteella 
päättää sama taho, joka myöntää oikeuden 
kyseisen ammatin harjoittamiseen Suomessa 
suoritetun tutkinnon perusteella. 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taava taho voi tarvittaessa pyytää yliopisto-
laissa (645/1997) tarkoitetulta yliopistolta tai 
korkeakoulututkintojen järjestelmästä anne-
tussa asetuksessa (464/1998) tarkoitetulta 
korkeakoululta lausunnon hakijan suoritta-
mien opintojen vastaavuudesta Suomessa 
suoritettaviin opintoihin sekä hakijalle mah-
dollisesti määrättävistä korvaavista toimenpi-
teistä. 
 
 

6 § 

Yleisen tunnustamisjärjestelmän  
pätevyystasot  

Ammattipätevyys sijoittuu jollekin seuraa-
vista tasoista pätevyyttä osoittavan todistuk-
sen perusteella: 

1) pätevyystodistus, jonka on antanut koti-
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ja 
joka perustuu: 

a) perus- tai toisen asteen yleissivistävään 
koulutukseen; tai 

b) muuhun kuin 2—4 kohdassa tarkoitet-
tuun koulutukseen, tiettyyn kokeeseen, jota 
ei edellä koulutus, tai ammatin päätoimiseen 
harjoittamiseen jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti 
kolmen vuoden ajan taikka vastaavan ajan 
osa-aikaisesti kymmenen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana; 
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2) todistus: 
a) yleissivistävästä toisen asteen koulutuk-

sesta, jota on täydennetty muulla kuin 3 koh-
dassa tarkoitetulla ammatillisella koulutuk-
sella tai koulutuksen lisäksi mahdollisesti 
vaadittavalla ammatillisella harjoittelulla 
taikka ammatin harjoittamisella; tai  

b) ammatillisesta toisen asteen koulutuk-
sesta, jota on tarvittaessa täydennetty muulla 
kuin 3 kohdassa tarkoitetulla ammatillisella 
koulutuksella tai koulutuksen lisäksi mahdol-
lisesti vaadittavalla ammatillisella harjoitte-
lulla taikka ammatin harjoittamisella; 

3) tutkintotodistus: 
a) vähintään yksivuotisesta toisen asteen 

jälkeisestä koulutuksesta, jonka pääsyvaati-
muksena on korkeakoulukelpoisuuden tuot-
tavan toisen asteen koulutuksen suorittami-
nen ja koulutuksen lisäksi mahdollisesti vaa-
dittavasta ammatillisesta harjoittelusta; tai 

b) yhteisön tunnustamissäännöksissä vas-
taavaksi määritellystä koulutuksesta; 

4) tutkintotodistus yliopistossa tai muussa 
korkea-asteen oppilaitoksessa taikka muussa 
samantasoista koulutusta antavassa laitokses-
sa suoritetusta vähintään kolmivuotisesta, 
mutta enintään nelivuotisesta, toisen asteen 
jälkeisestä koulutuksesta ja koulutuksen li-
säksi mahdollisesti vaadittavasta ammatilli-
sesta harjoittelusta; 

5) tutkintotodistus yliopistossa tai muussa 
korkea-asteen oppilaitoksessa taikka muussa 
samantasoista koulutusta antavassa laitokses-
sa suoritetusta yli nelivuotisesta toisen asteen 
jälkeisestä koulutuksesta ja koulutuksen li-
säksi mahdollisesti vaadittavasta ammatilli-
sesta harjoittelusta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ammat-
tipätevyytenä pidetään myös pätevyyttä, joka 
perustuu yhteisössä suoritettuun koulutuk-
seen ja jonka hakijan kotijäsenvaltion toimi-
valtainen viranomainen tunnustaa tiettyä 
1 momentin mukaista tasoa vastaavaksi. 
 
 

7 § 

Tunnustamisen edellytykset yleisessä  
tunnustamisjärjestelmässä  

Ammattipätevyyden tunnustaminen perus-
tuu muodollista pätevyyttä osoittavaan yksit-

täiseen asiakirjaan tai tällaisten asiakirjojen 
yhdistelmään, jonka toimivaltainen viran-
omainen on antanut toisessa jäsenvaltiossa. 
Muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjo-
jen on sijoituttava tasolle, joka vastaa 6 §:n 
mukaisessa jaottelussa vähintään välittömästi 
edeltävää tasoa kuin se, joka vaaditaan sa-
maan ammattipätevyyteen kansallisesti. 

Jos henkilön aiemmin saama koulutus ei 
vastaa kotijäsenvaltion voimassa olevia päte-
vyysvaatimuksia ammatin harjoittamiseksi, 
6 §:ssä tarkoitetun tason määrittämisessä tu-
lee ottaa huomioon hakijan kotijäsenvaltion 
saavutettuja oikeuksia koskeva lainsäädäntö. 

Toisen jäsenvaltion tekemää tunnustamis-
päätöstä ei voi käyttää ammattipätevyyden 
tunnustamishakemuksen perusteena muutoin 
kuin 1 §:n 3 momentin tapauksissa. 
 
 

8 § 

Korvaavat toimenpiteet 

Ammattipätevyyden tunnustamispäätök-
sessä voidaan hakijalle asettaa vaatimus kel-
poisuuskokeen suorittamisesta tai enintään 
kolme vuotta kestävästä sopeutumisajasta, 
jos: 

1) hakijan suorittaman koulutuksen kesto 
on vähintään vuoden lyhyempi kuin mitä 
kansallisesti on edellytetty; 

2) hakijan saaman koulutuksen sisältö 
poikkeaa olennaisesti vastaavasta kansalli-
sesta koulutuksesta; tai 

3) säänneltyyn ammattiin kuuluu ammatti-
toimintaa, joka ei sisälly vastaavaan ammat-
tiin hakijan kotijäsenvaltiossa ja hakijan 
saama koulutus poikkeaa olennaisesti vastaa-
vasta kansallisesta koulutuksesta. 

Ennen vaatimuksen asettamista on tutkitta-
va, ovatko hakijan ammattikokemuksensa ai-
kana hankkimat tiedot sellaisia, että ne kor-
vaavat kokonaan tai osittain 1 momentissa 
tarkoitetun olennaisen eron. 

Hakija saa valita korvaavan toimenpiteen. 
Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä 
voidaan kuitenkin määrätä pakollinen sopeu-
tumisaika tai kelpoisuuskoe, jos: 

1) ammatin harjoittaminen edellyttää kan-
sallisen lainsäädännön tarkkaa tuntemusta ja 
toiminnan keskeinen sekä pysyvä osa on kan-
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sallista lainsäädäntöä koskevien neuvojen an-
taminen; 

2) kyseessä on 1 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu ammattipätevyyden tunnustaminen; tai 

3) koulutuksen vähimmäisvaatimusten yh-
teensovittamiseen perustuvaan tunnustamis-
järjestelmään kuuluvan ammatin harjoittaja 
ei täytä ammattipätevyysdirektiivin mukaisia 
automaattisen tunnustamisen edellytyksiä. 

Opetusministeriö voi tarvittaessa velvoittaa 
toimialaansa kuuluvan korkeakoulun järjes-
tämään kelpoisuuskokeen määrätyllä alalla. 

Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

9 § 

Yhteiset vähimmäisvaatimukset 

Ammatilliset järjestöt ja liitot voivat esittää 
Euroopan yhteisöjen komissiolle ammattipä-
tevyyttä koskevien yhteisten vähimmäisvaa-
timusten hyväksymistä. 

Jos ammattipätevyyden tunnustamista ha-
kevan pätevyys vastaa yhteisön tunnustamis-
lainsäädännön mukaisia yhteisiä vähimmäis-
vaatimuksia, hakijalta ei saa vaatia 8 §:ssä 
tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä. 
 
 
 

10 § 

Ammattikokemus ammatinharjoittamisen 
edellytyksenä 

Jos ammatinharjoittamisen edellytykseksi 
on asetettu tietty ammattikokemus, kyseisen 
toiminnan aiempi harjoittaminen toisessa jä-
senvaltiossa tulee hyväksyä yhteisön tunnus-
tamissäännösten mukaisesti. 

Kauppakamarilaissa (878/2002) tarkoitetun 
kauppakamarin tehtävänä on hakemuksesta 
antaa todistuksia Suomessa harjoitetun am-
mattitoiminnan lajista ja kestosta. Todistuk-
sen antamisessa sovelletaan hallintolain 
(434/2003), kielilain (423/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain säännöksiä. 
 

11 §  

Arkkitehdin tutkinto 

Jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuk-
sena on arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin 
tutkinto, tämän kelpoisuuden tuottavat ne 
tutkinnot, jotka ammattipätevyysdirektiivin 
mukaan kuuluvat koulutuksen vähimmäis-
vaatimusten yhteensovittamiseen perustu-
vaan tunnustamisjärjestelmään. Ammattipä-
tevyyden automaattisen tunnustamisen edel-
lytyksenä on lisäksi, että hakijalla on koti-
jäsenvaltiossaan oikeus harjoittaa arkkitehdin 
ammattia. Muuhun kuin ammattipätevyyden 
automaattiseen tunnustamisjärjestelmään 
kuuluvan arkkitehdin tutkinnon tuottamasta 
kelpoisuudesta ja tarvittavista korvaavista 
toimenpiteistä tehdään päätös yleisen tunnus-
tamisjärjestelmän säännösten mukaisesti. 

 
12 § 

Hakemuksen liitteet 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taava viranomainen voi vaatia hakemuksen 
liitteeksi virallisesti oikeaksi todistetut jäl-
jennökset seuraavista asiakirjoista ja todis-
tuksista: 

1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakir-
ja;  

2) jäljennökset muodollista pätevyyttä 
osoittavista asiakirjoista ja pätevyystodistuk-
sista tai jäljennös koulutuksesta annetusta 
asiakirjasta, joka antaa oikeuden ryhtyä har-
joittamaan ammattia; 

3) hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen todistus siitä, että koulutukses-
ta annetut asiakirjat ovat yhteisön tunnusta-
missäännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja; 

4) todistus ammattikokemuksesta; 
5) enintään kolme kuukautta ennen sen 

esittämistä annettu todistus hyvästä mainees-
ta tai nuhteettomuudesta taikka siitä, että ha-
kija ei ole tehnyt konkurssia; 

6) enintään kolme kuukautta ennen sen 
esittämistä annettu todistus hakijan vakava-
raisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu 
ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudel-
listen vahinkojen varalta. 
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Lisäksi hakijan on pyynnöstä toimitettava 
hakemuksen liitteenä koulutustaan koskevia 
tietoja, joiden avulla ammattipätevyyden 
tunnustamisesta vastaava viranomainen voi 
määrittää mahdolliset olennaiset erot Suo-
messa vaadittavaan koulutukseen verrattuna. 

Hakemukseen tulee liittää virallisen kään-
täjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset 
käännökset muista kuin pohjoismaisella kie-
lellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. 

Tarkemmat säännökset hakemukseen liitet-
tävistä asiakirjoista ja todistuksista voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

13 § 

Ammattipätevyyden tunnustamispäätös 

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vas-
taavan viranomaisen tulee ilmoittaa hakijalle 
hakemuksen vastaanottamisesta sekä mah-
dollisista puuttuvista asiakirjoista kuukauden 
kuluessa hakemuksen saapumisesta. Ammat-
tipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen 
liittyvä hakemus on ratkaistava kolmen ja 
muu hakemus neljän kuukauden kuluessa 
vaadittavien asiakirjojen esittämisestä. 

Jos hakijalle asetetaan ammattipätevyyden 
tunnustamispäätöksessä vaatimus korvaavista 
toimenpiteistä, tunnustamispäätös on ehdol-
linen, kunnes sopeutumisaika on kulunut 
loppuun tai kelpoisuuskoe on suoritettu hy-
väksytysti. Lopullinen tunnustamispäätös 
tehdään sen jälkeen, kun hakija on toimitta-
nut kyseiselle viranomaiselle tiedon korvaa-
vien toimenpiteiden suorittamisesta. 
 
 

14 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksen hakemisesta tässä laissa tarkoi-
tettuun päätökseen on voimassa, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Jos päätöstä ei ole tehty määräajassa, hakija 
voi tehdä hallintolainkäyttölain mukaisessa 
järjestyksessä valituksen, jonka katsotaan täl-
löin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään 
päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, 
kunnes hakemukseen on annettu päätös. 

15 § 

Ammattinimikkeen ja tutkintonimikkeen  
käyttö 

Jos tiettyyn ammattitoimintaan liittyvän 
ammattinimikkeen käyttö on kansallisesti 
säännelty, muiden jäsenvaltioiden kansalais-
ten, joilla on lupa harjoittaa säänneltyä am-
mattia tässä laissa tarkoitetun ammattipäte-
vyyden tunnustamispäätöksen nojalla, on 
käytettävä Suomen lainsäädännössä määritet-
tyä ammattinimikettä ja sen mahdollista ly-
hennettä. 

Hakijalla on oikeus käyttää kotijäsenvalti-
on tutkintonimikettä tai tarvittaessa sen ly-
hennettä kotijäsenvaltion kielellä. Jos tutkin-
tonimike voidaan sekoittaa sellaiseen nimik-
keeseen, joka edellyttää Suomessa lisäkoulu-
tusta, ammattipätevyyden tunnustamisesta 
vastaava viranomainen voi edellyttää hakijan 
käyttävän tutkintonimikettä sopivassa muo-
dossa. 
 
 

3 luku 

Palvelujen tarjoamisen vapaus 

16 § 

Palvelun tarjoamisen vapauden periaate 

Jos toiseen jäsenvaltioon laillisesti sijoit-
tautunut ammatinharjoittaja tarjoaa palveluja 
Suomessa väliaikaisesti ja satunnaisesti, pal-
velun tarjoamisen vapautta ei voi rajoittaa 
ammattipätevyyteen liittyvästä syystä. Väli-
aikainen ja satunnainen palvelun tarjoaminen 
on sallittava myös, jos ammatti ei ole sään-
nelty sijoittautumisjäsenvaltiossa ja palvelun 
tarjoaja on harjoittanut siellä asianomaista 
ammattia vähintään kahden vuoden ajan vii-
meisten kymmenen vuoden aikana. 

Palvelun tarjoajaan sovelletaan kansallisia 
säännöksiä, jotka koskevat välittömästi am-
mattipätevyyttä tai ammatillista valvontaa. 
Palvelun tarjoajaan ei sovelleta kansallisia 
vaatimuksia, jotka koskevat ammatillisen jär-
jestön myöntämää lupaa tai sen rekisteriin 
merkitsemistä taikka jäsenyyttä. 
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17 § 

Palvelun tarjoajan ammattinimike 

Palvelun tarjoajan on käytettävä kotijäsen-
valtion ammattinimikettä sen virallisella kie-
lellä, jos kotijäsenvaltiossa on nimike am-
mattia varten. Jos kotijäsenvaltiossa ei ole 
ammattinimikettä, palvelun tarjoajan on il-
moitettava tutkintonimikkeensä kotijäsenval-
tionsa virallisella kielellä. Automaattisen 
tunnustamisen alaan kuuluvista ammateista 
on kuitenkin käytettävä Suomen lainsäädän-
nössä määritettyä ammattinimikettä.  

Jos palvelun tarjoamisessa käytetään koti-
jäsenvaltion ammattinimikettä tai palvelun 
tarjoajan tutkintonimikettä, palvelun tarjo-
ajan tulee antaa palvelun vastaanottajalle 
seuraavat tiedot: 

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan jul-
kisen rekisterin rekisterimerkinnän tunniste; 

2) kotijäsenvaltiossa luvanvaraista toimin-
taa valvovan toimivaltaisen viranomaisen yh-
teystiedot; 

3) ammatillinen järjestö tai vastaava elin, 
jonka rekisteriin palvelun tarjoaja on merkit-
ty; 

4) jäsenvaltio, jossa ammattinimike tai tut-
kintonimike on annettu; 

5) arvonlisäverotunniste; 
6) yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta 

tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai kollek-
tiivisesta ammatillista vastuuta koskevasta 
suojasta. 

4 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

18 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön 
yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän 
voimaanpanosta annettu laki (1597/1992) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 

19 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tul-
leisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain 
säännöksiä, jos päätös tehdään tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

Muualla lainsäädännössä oleva viittaus Eu-
roopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnus-
tamisjärjestelmän voimaanpanosta annettuun 
lakiin katsotaan tämän lain voimaantulon jäl-
keen viittaukseksi tähän lakiin. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

————— 
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2. 

 

Laki 

eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain 

(29/2000) 4 §:n 4 momentti, 8 ja 39 §, 42 §:n 2 momentti sekä 43 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti, 8 §, 42 §:n 2 momentti ja 43 §:n 2 momentti 

laissa 301/2006, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti sekä la-

kiin uusi 5 a ja 38 a § seuraavasti: 
 

4 § 

Kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva 
eläinlääkäriksi laillistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää am-

mattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
lain ( / ) soveltamisalaan kuuluvissa, muissa 
kuin tämän pykälän 1 ja 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa, ulkomailla hankitun 
eläinlääkärin pätevyyden tuottamasta oikeu-
desta toimia eläinlääkärinä siten kuin maini-
tussa laissa säädetään. Eläinlääkäriksi laillis-
tamisen edellytyksenä on lisäksi 3 §:ssä tar-
koitetun eläinlääkärinvakuutuksen antami-
nen. 

Tätä lakia sovelletaan myös eläinlääkäriksi 
laillistamiseen ja eläinlääkäripalvelujen tar-
joamiseen, joka perustuu Euroopan yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden toisen osapuolen kans-
sa tekemään sopimukseen tai muiden kuin 
Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden kan-
salaisten asemaa koskevaan yhteisön lainsää-
däntöön. 

 
5 a § 

Laillistamishakemuksen liitteet 

Eläinlääkäriksi laillistamista koskevaan ha-
kemukseen on 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuissa ta-
pauksissa liitettävä seuraavat asiakirjat: 

1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakir-
ja;  

2) todistus eläinlääketieteellisen koulutuk-
sen suorittamisesta, jonka perusteella henki-
löllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläin-
lääkärinammattia todistuksen antaneessa val-
tiossa; 

3) jos henkilölle on myönnetty oikeus har-
joittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jos-
sakin muussa valtiossa kuin Suomessa, ky-
seisen maan toimivaltaisen viranomaisen 
enintään kolme kuukautta aikaisemmin an-
tama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole ra-
joitettu vakavan ammatillisen virheen tai 
laiminlyönnin taikka muun vastaavan syyn 
vuoksi; sekä 

4) 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todis-
tus vaadittavien lisäopintojen suorittamisesta 
sekä kielitaidosta. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lisäksi 
vaatia hakijaa liittämään hakemukseensa to-
distuksen siitä, että eläinlääketieteellinen tut-
kinto on Euroopan yhteisön säädösten mu-
kainen, tai todistuksen eläinlääkärinammatin 
harjoittamisesta. 

Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä 
tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljen-
nöksinä. Hakemukseen tulee liittää virallisen 
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkie-
liset käännökset muista kuin pohjoismaisella 
kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. 
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8 § 

Väliaikainen ja satunnainen eläinlääkäri-
palvelujen tarjoaminen 

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion kansalainen, jolla on 
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti eläin-
lääkärin ammattia jossakin muussa Euroopan 
unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kuin Suomessa, saa ilman 
eläinlääkäriksi laillistamista väliaikaisesti ja 
satunnaisesti toimia eläinlääkärinä tehtyään 
Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoituksen 
väliaikaisesta eläinlääkäripalvelujen tarjoa-
misesta. Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se 
voidaan tarvittaessa tehdä uudestaan. Maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen si-
sällöstä ja sen tekemisessä noudatettavasta 
menettelystä. 

Palvelujen väliaikaisessa ja satunnaisessa 
tarjoamisessa on käytettävä eläinlääkäri-
nimikettä. 
 
 

38 a § 

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan  
hakemuksen ratkaiseminen eräissä  

tapauksissa 

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle ha-
kijalle on ilmoitettava hakemuksen vastaan-
ottamisesta sekä mahdollisesti puuttuvista 
asiakirjoista kuukauden kuluessa hakemuk-
sen saapumisesta. Hakemus on ratkaistava 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vaa-
dittavien asiakirjojen esittämisestä. 
 
 

39 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Jos päätöstä 4 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuun hakemukseen ei vastoin 38 a §:ää ole 
annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi 
tehdä hallintolainkäyttölain mukaisessa jär-
jestyksessä valituksen, jonka katsotaan täl-
löin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään 
päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, 
kunnes hakemukseen on annettu päätös. Elin-
tarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava 
päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. 

Edellä 20—26 §:ssä tarkoitetut päätökset 
on valituksesta huolimatta heti pantava täy-
täntöön. 
 

42 § 

Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää am-

mattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
lain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 
ulkomailla hankitun erikoiseläinlääkärin pä-
tevyyden tuottamasta oikeudesta toimia eri-
koiseläinlääkärinä siten kuin mainitussa lais-
sa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 

7 §:ssä tarkoitettu henkilö, jollei muualla 
laissa toisin säädetä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tul-

leisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain 
säännöksiä, jos päätös tehdään tämän lain 
voimaantulon jälkeen. Lain 4 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa korvaavien 
toimenpiteiden tarpeellisuutta arvioitaessa on 
otettava huomioon ne lisäopinnot, jotka hen-
kilö on suorittanut ennen tämän lain voi-
maantuloa.

————— 
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3. 

 
 
 

Laki 

asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

      

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/1958) 3 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laeissa 31/1993 ja 458/1999, seuraavasti: 
 

3 § 
Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta 

täyttänyt Suomen tai jonkin muun Euroopan 
talousalueen valtion kansalainen, joka: 

1) on rehelliseksi tunnettu sekä muilta omi-
naisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva 
harjoittamaan asianajajan tointa; 

2) on suorittanut Suomessa oikeustieteen 
kandidaatin tai maisterin tutkinnon, taikka on 
suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon muu-
alla kuin Suomessa ja saanut ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annetun lain (/) tai 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto-
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun 
lain (/) mukaisen Opetushallituksen päätök-

sen kelpoisuudesta oikeustieteen kandidaatin 
tai oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyt-
tävään tehtävään ja suorittanut mahdolliset 
päätöksessä edellytetyt lisävaatimukset;  

3) on saavuttanut asianajajan toimen har-
joittamiseen tarvittavan taidon sekä sellaisen 
käytännöllisen kokemuksen kuin asianaja-
jayhdistyksen säännöissä määrätään; sekä 

4) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel-
poisuutta ei ole rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
 

————— 
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4. 

 
 

Laki 

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta  
virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta 

                

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 

11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/1986) 1, 4, 5, 7 ja 8 §,  
sellaisena kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 729/1989, 4 § osaksi laissa 418/1997, 5 § osaksi 

laeissa 1598/1992 ja 418/1997, sekä 8 § laeissa 1598/1992 ja 418/1997, seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ulkomailla suoritet-
tujen korkeakouluopintojen tuottamasta kel-
poisuudesta julkiseen virkaan ja toimeen, jos 
niiden kelpoisuusvaatimukseksi on laissa tai 
asetuksessa säädetty tietyn tasoinen tutkinto 
taikka tietty Suomessa suoritettava korkea-
koulututkinto tai korkeakoulun opintosuori-
tus. 

Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä 
laissa korkeakoulututkintoa ja korkeakoulun 
opintosuoritusta. 
 

4 § 

Rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot 
tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman 
kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaa-
dittavat Suomessa suoritettavat korkeakoulu-
opinnot, jos nämä opinnot on tämän lain no-
jalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiin-
sa. Ulkomainen korkeakoulututkinto rinnas-
tetaan ensisijaisesti tietyntasoiseen Suomessa 
suoritettavaan korkeakoulututkintoon. 

Muussa kuin ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetun lain (/) soveltamisalaan 
kuuluvassa tapauksessa ulkomailla suoritettu 
korkeakoulututkinto voidaan tämän lain no-

jalla rinnastaa tiettyyn, nimeltä mainittuun 
Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkin-
toon, jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaati-
mus sitä edellyttää. Ulkomailla suoritettu 
korkeakoulun opintosuoritus rinnastetaan tie-
tyllä alalla tai tietyillä aloilla sekä tietyn laa-
juisena Suomessa suoritettavaan korkeakou-
lun opintosuoritukseen. 
 

5 § 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan korkeakoulutut-
kintoon rinnastetaan tutkintoa tasoltaan vas-
taava, ulkomailla suoritettu korkeakoulutut-
kinto. 

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakou-
lututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja 
alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu kor-
keakoulututkinto. 

Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan 
niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. 
Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan nii-
den sisällön samankaltaisuuden perusteella. 
 

7 § 

Täydentävät korkeakouluopinnot  
rinnastamisen edellytyksenä 

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ulkomailla suoritetut korkeakou-
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luopinnot ja Suomessa suoritetut tai vastedes 
suoritettavat täydentävät korkeakouluopinnot 
voidaan yhdessä rinnastaa Suomessa suoritet-
taviin korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä 
säädetyin perustein. Täydentävien opintojen 
rinnastamisen edellytyksistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jos rinnastamisen edellytyksenä olevia täy-
dentäviä korkeakouluopintoja ei ole suoritet-
tu rinnastamispäätöksen antamiseen mennes-
sä, täydentävistä opinnoista on määrättävä 
päätöksessä. 
 

8 § 

Rinnastamishakemus ja -päätös 

Hakijan on toimitettava Opetushallitukselle 
hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset 
selvitykset suorittamistaan opinnoista viralli-
sesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. 
Hakemukseen tulee liittää virallisen kääntä-
jän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset 
käännökset muista kuin pohjoismaisella kie-
lellä kirjoitetuista asiakirjoista. Hakemukseen 
liitettävistä asiakirjoista ja todistuksista voi-

daan säätää tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Opetushallitus päättää hakemuksesta ul-
komailla suoritettujen tutkintojen tai opinto-
suoritusten rinnastamisesta Suomessa suori-
tettaviin tutkintoihin tai opintosuorituksiin. 
Opetushallitus voi ennen päätöksentekoa tar-
vittaessa pyytää yliopistolaissa (645/1997) 
tarkoitetulta yliopistolta tai korkeakoulutut-
kintojen järjestelmästä annetussa asetuksessa 
(464/1998) tarkoitetulta korkeakoululta lau-
sunnon hakijan suorittamien opintojen vas-
taavuudesta Suomessa suoritettaviin opintoi-
hin sekä hakijalle mahdollisesti määrättävistä 
täydentävistä opinnoista. 

Jos rinnastamispäätöksen saanut suorittaa 
päätöksessä tarkoitetut täydentävät opinnot 
suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulu 
antaa täydentävien opintojen suorittamisesta 
todistuksen, joka yhdessä Opetushallituksen 
päätöksen kanssa antaa kelpoisuuden virkaan 
tai tehtävään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20  . 

————— 
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5. 

 
 
 

Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta 

          

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(631/1998) 8 §:n 4 momentti ja 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 4 momentti 
laissa 1013/2005, seuraavasti: 
 

8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus,  
henkilökohtaistaminen, ja tutkinnon 

 suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu 

koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on 
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla ta-
valla velvollinen järjestämään mahdollisuuk-
sia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman nii-
hin valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinnon 
tai sen osan suorittamismahdollisuuksia on 
järjestettävä myös henkilöille, joille ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta vastaava vi-
ranomainen on antanut ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain (/) 13 §:n 
2 momentin mukaisen tunnustamispäätöksen, 
jossa hakijalta on edellytetty kyseisessä lais-
sa tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä. 

12 § 

Näyttötutkinnot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan 

ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät 
tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoite-
taan alan ammattityöntekijältä edellytetty 
ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa 
osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien 
hallinta. Ammatillinen perustutkinto ja am-
mattitutkinto sijoittuvat ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain 6 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle ja 
erikoisammattitutkinto 3 kohdassa tarkoite-
tulle tasolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

————— 
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6. 

 
 
 

Laki 

kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä marraskuuta 2002 annetun kauppakamarilain (878/2002) 2 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 475/2007, seuraavasti: 
 

2 § 

Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin 
julkiset tehtävät 

Kauppakamarin tehtävänä on: 
1) hoitaa sille tilintarkastuslaissa 

(459/2007) säädetyt tehtävät; 
2) antaa todistuksia ammattipätevyysdirek-

tiivin 2005/36/EY mukaista ammattikoke-
muksen tunnustamista koskevasta toiminnan 

harjoittamisesta siten kuin ammattipätevyy-
den tunnustamisesta annetussa laissa (/) sää-
detään; sekä 

3) vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja 
sen mukaan kuin sille muussa laissa tai sen 
nojalla on annettu tällainen tehtävä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Sari Sarkomaa 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 
 

2. 

 
 
 

Laki 

eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain 

(29/2000) 4 §:n 4 momentti, 8 ja 39 §, 42 §:n 2 momentti sekä 43 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 momentti, 8 §, 42 §:n 2 momentti ja 43 §:n 2 momentti 

laissa 301/2006, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti sekä la-

kiin uusi 5 a ja 38 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva  
eläinlääkäriksi laillistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan myös siten kuin kel-

poisuudesta ja oikeudesta harjoittaa eläinlää-
kärinammattia sovitaan Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden toisen osapuolen kanssa 
tekemässä sopimuksessa. 

4 § 

Kansainvälisiin velvoitteisiin perustuva 
eläinlääkäriksi laillistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää am-

mattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
lain ( / ) soveltamisalaan kuuluvissa, muissa 
kuin tämän pykälän 1 ja 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa, ulkomailla hankitun 
eläinlääkärin pätevyyden tuottamasta oikeu-
desta toimia eläinlääkärinä siten kuin maini-
tussa laissa säädetään. Eläinlääkäriksi lail-
listamisen edellytyksenä on lisäksi 3 §:ssä 
tarkoitetun eläinlääkärinvakuutuksen anta-
minen. 

Tätä lakia sovelletaan myös eläinlääkäriksi 
laillistamiseen ja eläinlääkäripalvelujen tar-
joamiseen, joka perustuu Euroopan yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden toisen osapuolen kans-
sa tekemään sopimukseen tai muiden kuin 
Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden kan-
salaisten asemaa koskevaan yhteisön lain-
säädäntöön. 
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 5 a § 

Laillistamishakemuksen liitteet 

Eläinlääkäriksi laillistamista koskevaan 
hakemukseen on 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa liitettävä seuraavat asiakirjat: 

1) hakijan kansalaisuuden todistava asia-
kirja;  

2) todistus eläinlääketieteellisen koulutuk-
sen suorittamisesta, jonka perusteella henki-
löllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläin-
lääkärinammattia todistuksen antaneessa 
valtiossa; 

3) jos henkilölle on myönnetty oikeus har-
joittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia 
jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, ky-
seisen maan toimivaltaisen viranomaisen 
enintään kolme kuukautta aikaisemmin an-
tama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole 
rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai 
laiminlyönnin taikka muun vastaavan syyn 
vuoksi; sekä 

4) 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todis-
tus vaadittavien lisäopintojen suorittamisesta 
sekä kielitaidosta. 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lisäksi 
vaatia hakijaa liittämään hakemukseensa to-
distuksen siitä, että eläinlääketieteellinen tut-
kinto on Euroopan yhteisön säädösten mu-
kainen, tai todistuksen eläinlääkärinammatin 
harjoittamisesta. 

Liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä 
tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljen-
nöksinä. Hakemukseen tulee liittää virallisen 
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkie-
liset käännökset muista kuin pohjoismaisella 
kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. 

 
8 § 

Euroopan yhteisön lainsäädännössä ja  
Euroopan talousalueesta tehdyssä  

sopimuksessa edellytetty väliaikainen  
eläinlääkäripalvelujen tarjoaminen 

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion kansalainen, jolle 
voitaisiin jossakin muussa Euroopan unioniin 
tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa kuin Suomessa hankitun eläinlääkärin 

8 § 

Väliaikainen ja satunnainen eläinlääkäri-
palvelujen tarjoaminen 

 
 
Euroopan unioniin tai Euroopan talousalu-

eeseen kuuluvan valtion kansalainen, jolla on 
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti eläin-
lääkärin ammattia jossakin muussa Euroo-
pan unioniin tai Euroopan talousalueeseen 
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pätevyyden perusteella myöntää Suomessa 
oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä, 
saa ilman eläinlääkäriksi laillistamista väliai-
kaisesti, enintään vuoden ajan, toimia eläin-
lääkärinä tehtyään Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle ilmoituksen väliaikaisesta eläinlääkä-
ripalvelujen tarjoamisesta. Maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä. 
 

kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, saa il-
man eläinlääkäriksi laillistamista väliaikai-
sesti ja satunnaisesti toimia eläinlääkärinä 
tehtyään Elintarviketurvallisuusvirastolle il-
moituksen väliaikaisesta eläinlääkäripalvelu-
jen tarjoamisesta. Ilmoitus on voimassa vuo-
den, ja se voidaan tarvittaessa tehdä uudes-
taan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä il-
moituksen sisällöstä ja sen tekemisessä nou-
datettavasta menettelystä. 

Palvelujen väliaikaisessa ja satunnaisessa 
tarjoamisessa on käytettävä eläinlääkäri-
nimikettä. 

 
 
 38 a § 

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan  
hakemuksen ratkaiseminen eräissä  

tapauksissa 

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle ha-
kijalle on ilmoitettava hakemuksen vastaan-
ottamisesta sekä mahdollisesti puuttuvista 
asiakirjoista kuukauden kuluessa hakemuk-
sen saapumisesta. Hakemus on ratkaistava 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vaa-
dittavien asiakirjojen esittämisestä. 

 
39 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 20—26 §:ssä tarkoitetut päätökset on 

valituksesta huolimatta heti pantava täytän-
töön. 

39 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Jos päätöstä 4 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuun hakemukseen ei vastoin 38 a §:ää ole 
annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi 
tehdä hallintolainkäyttölain mukaisessa jär-
jestyksessä valituksen, jonka katsotaan täl-
löin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään 
päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, 
kunnes hakemukseen on annettu päätös. Elin-
tarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava 
päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. 

Edellä 20—26 §:ssä tarkoitetut päätökset 
on valituksesta huolimatta heti pantava täy-
täntöön. 
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42 § 

Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää, si-

ten kuin Euroopan yhteisön yleisen tutkinto-
jen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 
annetussa laissa (1597/1992) säädetään, ha-
kemuksesta oikeuden toimia erikoiseläinlää-
kärinä Euroopan unioniin tai Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle, 
joka on jossakin muussa Euroopan unioniin 
tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa kuin Suomessa suorittanut erikoiseläin-
lääkärin tutkintoa vastaavan tutkinnon.  
— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Oikeus toimia erikoiseläinlääkärinä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elintarviketurvallisuusvirasto päättää am-

mattipätevyyden tunnustamisesta annetun 
lain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 
ulkomailla hankitun erikoiseläinlääkärin pä-
tevyyden tuottamasta oikeudesta toimia eri-
koiseläinlääkärinä siten kuin mainitussa lais-
sa säädetään. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
43 § 

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 

7 tai 8 §:ssä tarkoitettu henkilö, jollei muual-
la laissa toisin säädetä. 

43 § 

Kelpoisuus eräisiin virkoihin ja toimiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virkaa tai tointa voi väliaikaisesti hoitaa 

7 §:ssä tarkoitettu henkilö, jollei muualla 
laissa toisin säädetä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-

ta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille 

tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän lain 
säännöksiä, jos päätös tehdään tämän lain 
voimaantulon jälkeen. Lain 4 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa korvaavien 
toimenpiteiden tarpeellisuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon ne lisäopinnot, jotka 
henkilö on suorittanut ennen tämän lain voi-
maantuloa. 

——— 
 

 
 



 HE 26/2007 vp  
  

 

47

3. 

Laki 

asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/1958) 3 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laeissa 31/1993 ja 458/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta 

täyttänyt Suomen tai jonkin muun Euroopan 
talousalueen valtion kansalainen, joka: 

1) on rehelliseksi tunnettu sekä muilta omi-
naisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva 
harjoittamaan asianajajan tointa; 

2) on suorittanut tuomarinvirkaa varten 
Suomessa säädetyt opinnäytteet ja saavutta-
nut asianajajan toimen harjoittamiseen tarvit-
tavan taidon sekä sellaisen käytännöllisen ko-
kemuksen kuin asianajajayhdistyksen sään-
nöissä määrätään; sekä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel-

poisuutta ei ole rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta 

täyttänyt Suomen tai jonkin muun Euroopan 
talousalueen valtion kansalainen, joka: 

1) on rehelliseksi tunnettu sekä muilta 
ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva 
harjoittamaan asianajajan tointa; 

2) on suorittanut Suomessa oikeustieteen 
kandidaatin tai maisterin tutkinnon, taikka 
on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon 
muualla kuin Suomessa ja saanut ammattipä-
tevyyden tunnustamisesta annetun lain (/) tai 
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopinto-
jen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun 
lain (/) mukaisen Opetushallituksen päätök-
sen kelpoisuudesta oikeustieteen kandidaatin 
tai oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyt-
tävään tehtävään ja suorittanut mahdolliset 
päätöksessä edellytetyt lisävaatimukset;  

3) on saavuttanut asianajajan toimen har-
joittamiseen tarvittavan taidon sekä sellaisen 
käytännöllisen kokemuksen kuin asianaja-
jayhdistyksen säännöissä määrätään; sekä 

4) ei ole konkurssissa ja jonka toimintakel-
poisuutta ei ole rajoitettu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-

ta 20  . 
——— 

 
 



 HE 26/2007 vp  
  

 

48 

 
 

4. 

 
 

Laki 

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta  
virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 

11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/1986) 1, 4, 5, 7 ja 8 §,  
sellaisena kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 729/1989, 4 § osaksi laissa 418/1997, 5 § osaksi 

laeissa 1598/1992 ja 418/1997, sekä 8 § laeissa 1598/1992 ja 418/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopin-
tojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen 
virkaan ja toimeen säädetään tässä laissa. 

 
 
 
 
 
Asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia 

sovelletaan ulkomailla muussakin oppilaitok-
sessa kuin korkeakoulussa suoritettuihin 
opintoihin, joita vastaavat opinnot Suomessa 
ovat korkeakouluopintoja. 

Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä 
laissa korkeakoulututkintoa ja korkeakoulun 
opintosuoritusta. 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ulkomailla suoritet-
tujen korkeakouluopintojen tuottamasta kel-
poisuudesta julkiseen virkaan ja toimeen, jos 
niiden kelpoisuusvaatimukseksi on laissa tai 
asetuksessa säädetty tietyn tasoinen tutkinto 
taikka tietty Suomessa suoritettava korkea-
koulututkinto tai korkeakoulun opintosuori-
tus. 

 
 
 
 
 
Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä 

laissa korkeakoulututkintoa ja korkeakoulun 
opintosuoritusta. 

 
4 § 

Rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot 
tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman 
kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaadit-
tavat Suomessa suoritettavat korkeakoulu-
opinnot, jos nämä opinnot on tämän lain no-

4 § 

Rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot 
tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman 
kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaa-
dittavat Suomessa suoritettavat korkeakoulu-
opinnot, jos nämä opinnot on tämän lain no-
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jalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiin-
sa. 

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto 
rinnastetaan ensisijaisesti Suomessa suoritet-
tavaan korkeakoulututkintoon, joka voi olla 
ammattikorkeakoulututkinto, alempi tai ylem-
pi korkeakoulututkinto taikka jatkotutkintona 
suoritettava lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. 
Erityisestä syystä ulkomailla suoritettu kor-
keakoulututkinto rinnastetaan tiettyyn, nimel-
tä mainittuun Suomessa suoritettavaan kor-
keakoulututkintoon. Tutkinnon rinnastamises-
ta säädetään tarkemmin asetuksella. 

Ulkomailla suoritettu korkeakoulun opinto-
suoritus rinnastetaan tietyllä alalla tai tietyillä 
aloilla sekä tietyn laajuisena Suomessa suori-
tettavaan korkeakoulun opintosuoritukseen. 

jalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiin-
sa. Ulkomainen korkeakoulututkinto rinnas-
tetaan ensisijaisesti tietyntasoiseen Suomessa 
suoritettavaan korkeakoulututkintoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muussa kuin ammattipätevyyden tunnusta-

misesta annetun lain (/) soveltamisalaan kuu-
luvassa tapauksessa ulkomailla suoritettu 
korkeakoulututkinto voidaan tämän lain no-
jalla rinnastaa tiettyyn, nimeltä mainittuun 
Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkin-
toon, jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaati-
mus sitä edellyttää. Ulkomailla suoritettu 
korkeakoulun opintosuoritus rinnastetaan tie-
tyllä alalla tai tietyillä aloilla sekä tietyn laa-
juisena Suomessa suoritettavaan korkeakou-
lun opintosuoritukseen. 

 
5 § 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan 4 §:n 2 momentis-
sa mainittuun tutkintoon rinnastetaan tutkin-
toa tasoltaan vastaava, ulkomailla suoritettu 
korkeakoulututkinto. 

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakou-
lututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alal-
taan vastaava ulkomailla suoritettu korkea-
koulututkinto. 

Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan 
niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. 
Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan nii-
den sisällön samankaltaisuuden perusteella. 

5 § 

Tutkintojen rinnastamisen perusteet 

Suomessa suoritettavaan korkeakoulutut-
kintoon rinnastetaan tutkintoa tasoltaan vas-
taava, ulkomailla suoritettu korkeakoulutut-
kinto. 

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakou-
lututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja 
alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu kor-
keakoulututkinto. 

Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan 
niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. 
Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan nii-
den sisällön samankaltaisuuden perusteella. 

 
7 § 

Täydentävät korkeakouluopinnot  
rinnastamisen edellytyksenä 

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot 
ja Suomessa suoritetut tai vastedes suoritetta-
vat täydentävät korkeakouluopinnot voidaan 
yhdessä rinnastaa Suomessa suoritettaviin 

7 § 

Täydentävät korkeakouluopinnot  
rinnastamisen edellytyksenä 

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ulkomailla suoritetut korkeakou-
luopinnot ja Suomessa suoritetut tai vastedes 
suoritettavat täydentävät korkeakouluopinnot 
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korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä säädetyin 
perustein sen mukaan kuin asetuksella sääde-
tään. 
 

voidaan yhdessä rinnastaa Suomessa suoritet-
taviin korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä 
säädetyin perustein. Täydentävien opintojen 
rinnastamisen edellytyksistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jos rinnastamisen edellytyksenä olevia 
täydentäviä korkeakouluopintoja ei ole suori-
tettu rinnastamispäätöksen antamiseen men-
nessä, täydentävistä opinnoista on määrättä-
vä päätöksessä. 

 
8 § 

Rinnastamishakemus ja -päätös 

Opetushallitus päättää hakemuksesta ulko-
mailla suoritettujen korkeakouluopintojen 
rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin kor-
keakouluopintoihin. 

Hakemuksen voi tehdä henkilö, joka on 
suorittanut ulkomailla korkeakoulututkinnon 
tai korkeakoulun opintosuorituksen. Hakijan 
on toimitettava opetushallitukselle hakemuk-
sen käsittelyä varten tarpeelliset selvitykset 
suorittamistaan opinnoista. 

Hakemuksessa on myös esitettävä erityinen 
syy, jonka vuoksi hakijan opinnot tulisi rin-
nastaa Suomessa suoritettavaan tiettyyn, ni-
meltä mainittavaan korkeakoulututkintoon. 

8 § 

Rinnastamishakemus ja -päätös 

Hakijan on toimitettava Opetushallitukselle 
hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset 
selvitykset suorittamistaan opinnoista viralli-
sesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. 
Hakemukseen tulee liittää virallisen kääntä-
jän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset 
käännökset muista kuin pohjoismaisella kie-
lellä kirjoitetuista asiakirjoista. Hakemuk-
seen liitettävistä asiakirjoista ja todistuksista 
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

Opetushallitus päättää hakemuksesta ul-
komailla suoritettujen tutkintojen tai opinto-
suoritusten rinnastamisesta Suomessa suori-
tettaviin tutkintoihin tai opintosuorituksiin. 
Opetushallitus voi ennen päätöksentekoa tar-
vittaessa pyytää yliopistolaissa (645/1997) 
tarkoitetulta yliopistolta tai korkeakoulutut-
kintojen järjestelmästä annetussa asetuksessa 
(464/1998) tarkoitetulta korkeakoululta lau-
sunnon hakijan suorittamien opintojen vas-
taavuudesta Suomessa suoritettaviin opintoi-
hin sekä hakijalle mahdollisesti määrättävis-
tä täydentävistä opinnoista. 

Jos rinnastamispäätöksen saanut suorittaa 
päätöksessä tarkoitetut täydentävät opinnot 
suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulu 
antaa täydentävien opintojen suorittamisesta 
todistuksen, joka yhdessä Opetushallituksen 
päätöksen kanssa antaa kelpoisuuden vir-
kaan tai tehtävään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-

ta 20  . 
——— 
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5. 

 
 
 

Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(631/1998) 8 §:n 4 momentti ja 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 4 momentti 
laissa 1013/2005, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus,  
henkilökohtaistaminen, ja tutkinnon  

suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu 

koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on 
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla taval-
la velvollinen järjestämään mahdollisuuksia 
suorittaa näyttötutkintoja myös ilman niihin 
valmistavaa koulutusta. 
 

8 § 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus,  
henkilökohtaistaminen, ja tutkinnon 

 suorittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu 

koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa 
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on 
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla ta-
valla velvollinen järjestämään mahdollisuuk-
sia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman nii-
hin valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinnon 
tai sen osan suorittamismahdollisuuksia on 
järjestettävä myös henkilöille, joille ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta vastaava vi-
ranomainen on antanut ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain (/) 13 §:n 
2 momentin mukaisen tunnustamispäätöksen, 
jossa hakijalta on edellytetty kyseisessä lais-
sa tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä. 

 
12 § 

Näyttötutkinnot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan 

ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät 
tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoite-
taan alan ammattityöntekijältä edellytetty 
ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa 

12 § 

Näyttötutkinnot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan 

ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät 
tiedot ja taidot. Ammattitutkinnossa osoite-
taan alan ammattityöntekijältä edellytetty 
ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa 
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osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hal-
linta. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien 
hallinta. Ammatillinen perustutkinto ja am-
mattitutkinto sijoittuvat ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetun lain 6 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle ja 
erikoisammattitutkinto 3 kohdassa tarkoite-
tulle tasolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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6. 

 
 
 

Laki 

kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä marraskuuta 2002 annetun kauppakamarilain (878/2002) 2 §:n 1 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 475/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin 
julkiset tehtävät 

Kauppakamarin tehtävänä on: 
1) hoitaa sille tilintarkastuslaissa 

(936/1994) säädetyt tehtävät; sekä 
 
 
 
 
 
 
2) vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja 

sen mukaan kuin sille muussa laissa tai sen 
nojalla on annettu tällainen tehtävä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin 
julkiset tehtävät 

Kauppakamarin tehtävänä on: 
1) hoitaa sille tilintarkastuslaissa 

(459/2007) säädetyt tehtävät; 
2) antaa todistuksia ammattipätevyysdirek-

tiivin 2005/36/EY mukaista ammattikokemuk-
sen tunnustamista koskevasta toiminnan har-
joittamisesta siten kuin ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annetussa laissa (/) sääde-
tään; sekä 

3) vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja 
sen mukaan kuin sille muussa laissa tai sen 
nojalla on annettu tällainen tehtävä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 
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Asetusluonnokset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 

ammattipätevyyden tunnustamisesta   päivänä  kuuta 200  annetun lain ( / ) 8 §:n 5 momentin 
nojalla: 

 
1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annetussa laissa (/), 
jäljempänä tunnustamislaki, tarkoitetuista 
korvaavista toimenpiteistä. 
 
 
 
 

2 § 

Sopeutumisaika 

Tunnustamislain 14 §:n 2 momentin mu-
kaisessa ehdollisessa tunnustamispäätöksessä 
määrätään sopeutumisajan pituus ja tehtävät, 
joissa sopeutumisaika voidaan suorittaa, sekä 
tarvittaessa se pätevyys, joka valvojana toi-
mivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan. 

Sopeutumisaikana hakija hoitaa tehtävää 
taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja val-
vonnan alaisena. Hakija voi toimia sopeutu-
misaikana määräajaksi nimitettynä virkamie-
henä. 

Ammatinharjoittamisen edellyttämä kyky 
ja taito osoitetaan työnantajan tai valvojana 
toimivan ammatinharjoittajan sopeutu-
misajasta antamalla todistuksella. 

3 § 

Kelpoisuuskoe 

Tunnustamislain 14 §:n 2 momentin mu-
kaisessa ehdollisessa tunnustamispäätöksessä 
määrätään kelpoisuuskokeen pääasiallinen 
sisältö ja kokeen toimeenpanija. Kokeen si-
sällön määräämistä varten laaditaan Suomes-
sa edellytettävän koulutuksen ja hakijan 
saaman koulutuksen vertailuun perustuva lu-
ettelo aiheista, jotka eivät sisälly hakijan tut-
kintotodistukseen tai muuhun muodollista 
pätevyyttä osoittavaan asiakirjaan. Kokeen 
tulee sisältää luettelossa olevia aiheita, joiden 
tuntemusta pidetään olennaisen tärkeänä 
ammatissa toimimisen kannalta. Kelpoisuus-
kokeen sisällön määrittelemiseksi ammatti-
pätevyyden tunnustamisesta vastaava viran-
omainen voi pyytää lausunnon kokeen toi-
meenpanosta vastaavalta taholta. 

Koe voi sisältää kysymyksiä myös Suo-
messa kyseiseen toimintaan sovellettavan 
hyvän ammattikäytännön tuntemuksesta. Koe 
suoritetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, 
jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Kelpoisuuskokeeksi voidaan määrätä am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa (631/1998) tarkoitettu näyttötutkinto 
tai sen osa, jos kyseisessä ammatissa näyttö-
tutkinnon suorittaminen on mahdollista. 
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4 § 

Kelpoisuuskokeen toimeenpano 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan 
tai tehtävään, johon vaaditaan opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tussa asetuksessa (986/1998) säädetty päte-
vyys, kelpoisuuskokeen toimeenpanee yli-
opiston tai ammattikorkeakoulun opettajan-
koulutuksesta vastaava yksikkö. 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan 
tai tehtävään, johon vaaditaan sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetussa laissa (272/2005) säädet-
ty pätevyys, kelpoisuuskokeen toimeenpanee 
yliopiston tai ammattikorkeakoulun sosiaa-
lialan koulutuksesta vastaava yksikkö. 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan 
tai tehtävään, johon vaaditaan pelastustoi-
mesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(787/2003) säädetty pätevyys, kelpoisuusko-
keen toimeenpanee Pelastusopisto. Kun ha-
kemus koskee kelpoisuutta virkaan tai tehtä-
vään, johon vaaditaan raja- ja merivartiokou-
lussa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt 
opinnot, kelpoisuuskokeen toimeenpanee ra-
ja- ja merivartiokoulu. 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta harjoit-
taa eläinlääkärin ammattia, kelpoisuuskokeen 
toimeenpanee Helsingin yliopiston eläinlää-
ketieteellinen tiedekunta. 

 

5 § 

Pakollinen kelpoisuuskoe 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan 
tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteel-
linen tutkinto, kelpoisuuskokeen toimeenpa-
nee yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta KHT- 
tai HTM-tilintarkastajan tehtävään, kelpoi-
suuskokeen toimeenpanee Keskuskauppaka-
marin tilintarkastuslautakunta. Kun hakemus 
koskee kelpoisuutta julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuslautakunnan hyväksy-
män tilintarkastajan tehtävään, kelpoisuusko-
keen toimeenpanee julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuslautakunta. 

Kun hakemus koskee kelpoisuutta virkaan 
tai tehtävään, johon vaaditaan poliisioppilai-
toksessa suoritettu tietty tutkinto tai määrätyt 
opinnot, kelpoisuuskokeen toimeenpanee Po-
liisiammattikorkeakoulu.  
 

6 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lo-
kakuuta 2007. 

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yh-
teisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjes-
telmän voimaanpanosta annettu asetus 
(520/1997) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

————— 
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Valtioneuvoston asetus 

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 

ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä 
heinäkuuta 1986 annetun lain (531/1986) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa / : 
 

1 § 

Korkeakouluopintojen rinnastaminen 

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot 
rinnastetaan rinnastamispäätöstä tehtäessä 
voimassa olevien säännösten ja määräysten 
mukaisiin Suomessa suoritettaviin korkea-
kouluopintoihin. 
 

2 § 

Täydentävät opinnot 

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopin-
tojen tuottamasta virkakelpoisuudesta anne-
tun lain (531/1986) 7 §:ssä tarkoitetun rin-
nastamisen edellytyksenä on: 

1) rinnastettaessa opintoja ylempään kor-
keakoulututkintoon, että Suomessa suoritet-
tavia täydentäviä korkeakouluopintoja tarvi-
taan enintään 40 opintoviikkoa tai 60 opinto-
pistettä; 

2) rinnastettaessa opintoja ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon, että Suomessa 
suoritettavia täydentäviä korkeakouluopinto-
ja tarvitaan enintään 30 opintoviikkoa tai 45 
opintopistettä; 

3) rinnastettaessa opintoja alempaan kor-
keakoulututkintoon, että Suomessa suoritet-

tavia täydentäviä korkeakouluopintoja tarvi-
taan enintään 20 opintoviikkoa tai 30 opinto-
pistettä; 

4) rinnastettaessa opintoja ammattikorkea-
koulututkintoon, että Suomessa suoritettavia 
täydentäviä korkeakouluopintoja tarvitaan 
enintään 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistet-
tä;  

5) rinnastettaessa opintoja Suomessa suori-
tettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin, 
että Suomessa suoritettavia täydentäviä kor-
keakouluopintoja tarvitaan enintään 10 opin-
toviikkoa tai 15 opintopistettä; ja 

6) rinnastettaessa opintoja korkeakoulun 
opintosuoritukseen, että Suomessa suoritetta-
via täydentäviä korkeakouluopintoja tarvi-
taan opintojen kokonaislaajuus huomioon ot-
taen vähäinen määrä. 
 

3 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä  
lokakuuta 2007. 

Tällä asetuksella kumotaan ulkomailla suo-
ritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta 
virkakelpoisuudesta 30 päivänä toukokuuta 
1997 annettu asetus (519/1997) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. 

————— 
 


