
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvterveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2015

1659/2015

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 312/2011, 
muutetaan 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 14 a §:n 4 mo-

mentti, 14 c §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 2—4 kohta sekä 3 momentti,
18 § sekä 39 §:n 1, 3 ja 5 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti laissa 312/2011, 8 §:n 3 momentti, 9 §:n 1
ja 3 momentti, 14 a §:n 4 momentti sekä 14 c §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja
2—4 kohta sekä 3 momentti laissa 262/2015 sekä 39 §:n 1, 3 ja 5 momentti laissa
1024/2015, sekä 

lisätään lakiin uusi 3 a, 6 a, 8 a—8 d ja 10 a §, 18 a §:ään, sellaisena kuin se on
laissa 1200/2007, uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 31 a, 40 c ja 40 d § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 a §

Lain suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön 
sekä toimivaltainen viranomainen

Unionin tunnustamissäännöksillä tarkoitetaan tässä laissa ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, jäljempänä
ammattipätevyysdirektiivi, säännöksiä sekä siihen liittyviä siirretyn säädösvallan käyttä-
mistä koskevia ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä komission säädöksiä. 

Jos tässä laissa ei ole ammattipätevyyden tunnustamista koskevia säännöksiä, sovelle-
taan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia (1384/2015) taikka ammattipäte-
vyysdirektiiviä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimii terveydenhuollon ammattihenki-
löiden osalta ammattipätevyysdirektiivissä ja ammattipätevyyden tunnustamisesta anne-
tussa laissa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 

6 § 

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia automaattisen tunnustamisen 
periaatteen nojalla

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden har-
joittaa Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
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Euroopan unioniin kuuluvan valtion (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion (ETA-valtion) kansalaiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin
Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty unionin tun-
nustamissäännöksissä tarkoitettu muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja, joka kysei-
sessä valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi lääkärin tai hammaslääkärin ammatin har-
joittamiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 a §

Ennen vuotta 2012 lääketieteen opinnot toisessa EU- tai ETA-valtiossa aloittaneen oikeus 
harjoittaa lääkärin ammattia

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta määrääminsä
ehdoin oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön joh-
don ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n
4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä henkilölle, joka on aloitta-
nut lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 2012 sellaisessa EU- tai ETA-valtios-
sa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen am-
matillisen harjoittelun suorittaminen, ja suorittanut siellä lääkärin perustutkinnon. Amma-
tinharjoittamisoikeus myönnetään kolmen vuoden määräajaksi.

Kun hakija on toiminut 1 momentissa säädetyn ajan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston määrittelemien ehtojen mukaisesti lääkärin tehtävissä, Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta hakijalle oikeuden harjoittaa lääkärin
ammattia Suomessa itsenäisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi pe-
rustellusta syystä pidentää 1 momentissa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa.

8 § 

Oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia ja ammattinimikkeen käyttöoikeus yleisen 
tunnustamisjärjestelmän nojalla

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

tavirastolla on mahdollisuus määrätä hakijalle korvaavina toimenpiteinä sopeutumisaika
tai kelpoisuuskoe siten kuin siitä säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetus-
sa laissa. Hakija saa valita, suorittaako hän korvaavana toimenpiteenä sopeutumisajan vai
kelpoisuuskokeen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi kuitenkin ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 7 §:ssä säädetyillä edellytyksillä määrätä haki-
jalle sekä sopeutumisajan että kelpoisuuskokeen. Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kelpoisuuskokeesta peritään maksu
valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 a § 

Osittainen ammatinharjoittamisoikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää oikeuden harjoittaa terveyden-
huollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä osittaisena, kun ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun lain 8 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Osittaisen ammatin-
harjoittamisoikeuden myöntämiseen sovelletaan lisäksi, mitä tämän lain yleistä tunnusta-
misjärjestelmää koskevassa 8 §:ssä säädetään. 
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi evätä osittaisen ammatinharjoitta-
misoikeuden, jos se on yleiseen turvallisuuteen taikka asiakas- tai potilasturvallisuuteen
liittyvien seikkojen vuoksi välttämätöntä. 

8 b § 

EU- tai ETA-valtion kansalaiselta vaadittava kielitaito

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi perustellusta syystä vaatia EU- tai
ETA-valtion kansalaista osoittamaan riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon ammatin-
harjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi vaatia kielitaidon tarkistamista vasta
kun ammattipätevyys on tunnustettu tai 8 c §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti
myönnetty.

8 c § 

Eurooppalainen ammattikortti 

Eurooppalaisen ammattikortin hakemisesta, hakemusten käsittelystä, ammattikortin
myöntämisestä, ammattikorttiin liittyvien tietojen käsittelystä sekä muista ammattikorttiin
liittyvistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä toimivaltaisena vi-
ranomaisena säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 4 luvussa sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen
ammattikortin myöntämismenet-telystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta annetussa
komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/983. 

8 d §

Ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto päättää muodollista pätevyyttä osoitta-
vien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta ensihoitajan ammattiin henkilölle, joka on
suorittanut kyseiseen ammattiin vaadittavan koulutuksen muussa EU- tai ETA-valtiossa
kuin Suomessa. Ammattipätevyyden tunnustamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 8 §:ssä sää-
detään yleisen tunnustamisjärjestelmän mukaisesta menettelystä.

9 § 

Väliaikainen ja satunnainen palvelujen tarjoaminen

Toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti sijoittautunut ammatinharjoittaja, jolla on lail-
linen oikeus harjoittaa itsenäisesti 6, 6 a, 7 tai 8 §:ssä tarkoitettua ammattia, voi tarjota ky-
seiseen ammattiin liittyviä palveluja Suomessa väliaikaisesti tai satunnaisesti. Hänen on
kuitenkin tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle siirtyessään tarjoamaan ammattiinsa kuuluvia palveluja väliaikaisesti ja satunnai-
sesti Suomessa. Sama koskee EU- tai ETA-valtion kansalaista, jolla on muussa EU- tai
ETA-valtiossa kuin Suomessa laillinen oikeus toimia itsenäisesti valtioneuvoston asetuk-
sella tarkoitetussa nimikesuojatun ammattihenkilön ammatissa, jos hän haluaa käyttää tätä
ammattinimikettä tarjotessaan ammattiinsa kuuluvia palveluja väliaikaisesti tai satunnai-
sesti Suomessa. Ammatinharjoittajalle myönnetty eurooppalainen ammattikortti toimii
tässä momentissa tarkoitettuna ennakkoilmoituksena. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi potilasturvallisuuden varmistami-

seksi tarkistaa palvelujen tarjoajan ammattipätevyyden ennen kuin palveluja tarjotaan en-
simmäistä kertaa. Ennakkotarkistus voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun sen tarkoitukse-
3



1659/2015  
na on välttää palvelujen tarjoajan ammatillisen epäpätevyyden vuoksi palvelun vastaanot-
tajan terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuva vakava haitta. Tarkistamisessa ei saa ylittää
sitä, mikä on tarpeen tätä tarkoitusta varten. Ammattipätevyyden tarkistaminen ei kuiten-
kaan koske 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen pii-
riin kuuluvia ammatinharjoittajia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on
päätettävä tarkistuksen tuloksesta kuukauden kuluessa palvelujen tarjoamista koskevan il-
moituksen ja siihen liitettyjen asiakirjojen vastaanottamisesta taikka ilmoitettava palvelu-
jen tarjoajalle vastaavassa ajassa ammattipätevyyden tarkistamatta jättämisestä tai asiassa
tarvittavasta lisäselvityksestä. Jos asian ratkaiseminen edellyttää lisäselvitystä, ammatti-
pätevyyden tarkistuksen tulosta koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa
riittävien asiakirjojen vastaanottamisesta. Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa, jos
päätöstä ei ole tehty edellä mainituissa määräajoissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 a § 

Ammatillinen harjoittelu

Jos ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen
edellytyksenä on ammatillisen harjoittelun suorittaminen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston on tunnustettava toisessa EU- tai ETA-valtiossa suoritettu ammatillinen
harjoittelu.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto julkaisee suuntaviivat, jotka koskevat
toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestämistä ja tun-
nustamista. 

14 a § 

Hakemuksen liitteet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi vaatia oikeaksi todistettua jäljen-

nöstä Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa suoritetun koulutuksen osalta vain, jos
on perusteltua epäillä jäljennöksen aitoutta eikä asiasta muutoin saada varmuutta. Jos ha-
kija on suorittanut koulutuksensa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuulu-
mattomassa valtiossa ja asiakirja esitetään jäljennöksenä, jäljennöksen tulee olla Suomes-
sa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisesti oikeaksi todistettu. Hakemukseen tulee
liittää Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa auktorisoidun tai virallisen kielenkään-
täjän kääntämät suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset muista kuin suomen,
ruotsin tai englannin kielellä laadituista asiakirjoista. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 c §

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneen lääkärin tai hammaslääkärin 
tutkinnon hyväksyminen Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavaksi 

koulutukseksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tekee hakemuksesta päätöksen EU- tai
ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneen lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hy-
väksymisestä lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavaksi koulutukseksi, jos lääkä-
rin tai hammaslääkärin tutkinto täyttää vähimmäisvaatimukset. Hakemuksen liitteeksi ha-
kijan tulee 14 a §:stä poiketen toimittaa seuraavat asiakirjat:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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2) muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat tai suoritetusta koulutuksesta annettu
asiakirja, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan lääkärin tai hammaslääkärin ammat-
tia;

3) jos hakijalle on myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia
jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen
enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoi-
tettu eikä poistettu vakavan ammatillisen virheen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä;

4) jos hakija on harjoittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattia sellaisessa maassa,
joka ei rekisteröi lääkäreitä tai hammaslääkäreitä, edellä mainitun maan toimivaltaisen vi-
ranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, taikka muu
luotettava selvitys asiasta; ja

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hakija ei voi suorittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämää pal-

velua, lisäopintoja, kuulusteluja tai ammatillista harjoittelua ennen kuin lupa- ja valvonta-
virasto on tehnyt päätöksen koulutuksen hyväksymisestä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Täydennyskoulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammat-
titoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koske-
viin säännöksiin ja määräyksiin.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee seurata terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että terveydenhuol-
lon ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen
ja muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taito-
jaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti. 

18 a § 

Kielitaito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveyden-

huollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla. 

31 a §

Ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan taikka ammattinimikkeen käyttöoikeuden 
poistaminen toisen EU- tai ETA-valtion päätöksen perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi poistaa terveydenhuollon ammatti-
henkilön ammatinharjoittamisoikeuden tai rajoittaa sitä taikka peruuttaa ammatinharjoit-
tamisluvan tai poistaa nimikesuojatun ammattihenkilön oikeuden käyttää asianomaista
ammattinimikettä ammattihenkilöltä, joka on saanut ammatinharjoittamisoikeuden tai -lu-
van taikka ammattinimikkeen käyttöoikeuden Suomessa sen jälkeen, kun toinen EU- tai
ETA-valtio on saman koulutuksen perusteella myöntänyt hänelle oikeuden, ja joka on me-
nettänyt oikeutensa tai sitä on rajoitettu kyseisessä toisessa EU- tai ETA-valtiossa.
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39 §

Muutoksenhaku

Tämän lain 25 §:ssä, 26 §:n 2 momentissa, 27—29, 31 a, 33 ja 40 c §:ssä tarkoitettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hallinto-oikeuden päätökseen 25—29, 31 a, 33 ja 40 c §:ssä tarkoitetussa asiassa saa

hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeu-
den muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 25—30, 31 a ja 40 c §:ssä tarkoitettuja päätöksiä on noudatettava muutoksen-

hausta huolimatta.

40 c § 

Hälytysmekanismi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ilmoitettava muiden EU- tai ETA-
valtioiden toimivaltaisille viranomaisille terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinhar-
joittamisoikeuden rajoittamisesta, poistamisesta, luvan peruuttamisesta, ammatinharjoit-
tamisen kieltämisestä taikka ammattinimikkeen käytön kieltämisestä sekä siitä, että tuo-
mioistuin on todennut mainitun henkilön käyttäneen väärennettyjä asiakirjoja osoituksena
terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyydestä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston tulee tehdä ilmoitus komission ylläpitämässä sähköisessä tietojenvaihto-
järjestelmässä (IMI-järjestelmä) lähetettävällä hälytyksellä kolmen vuorokauden kuluessa
kieltoa, rajoitusta tai oikeuden poistamista koskevan päätöksen taikka tuomioistuimen
tuomion antamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on viipymättä ilmoitettava IMI-järjes-
telmän kautta kiellon, rajoituksen tai oikeuden poiston ilmoitettua kestoa koskevista muu-
toksista. Lisäksi sen on poistettava lähettämänsä hälytys IMI-järjestelmästä kolmen vuo-
rokauden kuluessa siitä, kun kiellon tai rajoituksen voimassaolo on lakannut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta hälytyksestä on tehtävä viimeistään sen lähettämis-
päivänä kirjallinen mainitussa momentissa tarkoitetulle henkilölle osoitettu päätös, joka
voi olla erillinen tai sisältyä ammatinharjoittamista koskevan kiellon tai rajoituksen aset-
tamista koskevaan päätökseen. IMI-järjestelmässä lähetettyyn hälytykseen on liitettävä
tieto mahdollisesta muutoksenhausta.

40 d § 

Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on salassapitosäännösten estämättä
oikeus luovuttaa EU- tai ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille näiden tehtävien
hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot ja selvitykset.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
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