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Lag
om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 6 §

3 mom., sådant det lyder i lag 312/2011, 
ändras 6 § 1 mom., 8 § 3 mom., 9 § 1 och 3 mom., 14 a § 4 mom., rubriken för 14 c §,

det inledande stycket och 2—4 punkten i 14 c § 1 mom., 14 c § 3 mom., 18 § och 39 § 1,
3 och 5 mom., 

av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 312/2011, 8 § 3 mom., 9 § 1 och 3 mom.,
14 a § 4 mom., rubriken för 14 c §, det inledande stycket och 2—4 punkten i 14 c § 1
mom. samt 14 c § 3 mom. sådana de lyder i lag 262/2015 samt 39 § 1, 3 och 5 mom. så-
dana de lyder i lag 1024/2015, samt 

fogas till lagen nya 3 a, 6 a, 8 a—8 d och 10 a §, till 18 a §, sådan den lyder i lag
1200/2007, ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 31 a, 40 c och 40 d § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 a §

Lagens förhållande till Europeiska unionens lagstiftning och till övrig nationell 
lagstiftning samt behörig myndighet

Med unionens bestämmelser om erkännande avses i denna lag bestämmelserna i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,
nedan yrkeskvalifikationsdirektivet, och de anknytande bestämmelserna i kommissionens
rättsakter om användningen av delegerade befogenheter och om genomförandet av yrkes-
kvalifikationsdirektivet. 

Om det i denna lag inte finns bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer, ska
lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) eller yrkeskvalifikationsdirek-
tivet tillämpas.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är den behöriga myndighet
som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet och i lagen om erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner när det gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 
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6 § 

Rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket med stöd av principen om automatiskt 
erkännande

Den som är medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU-stat) eller en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och som på basis av en utbildning i
någon annan EU- eller EES-stat än Finland i denna stat har tilldelats ett sådant i unionens
bestämmelser om erkännande avsett bevis på formella kvalifikationer som i den staten
krävs för erhållande av rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket, beviljas av Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården på ansökan rätt att i Finland utöva läkar- eller
tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

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

6 a §

Rätt att utöva läkaryrket för en person som påbörjat studier i medicin i en annan EU- eller 
EES-stat före 2012

Den som före den 1 januari 2012 har påbörjat studier i medicin i en sådan EU- eller
EES-stat där avlagd yrkespraktik efter examen är en förutsättning för rätten att utöva lä-
karyrket, och som där har avlagt grundexamen för läkare, beviljas av Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården på ansökan och på de villkor som verket bestämmer
rätt att i Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person vid en sådan verk-
samhetsenhet för hälso- och sjukvård som avses i 2 § 4 punkten i lagen om patientens
ställning och rättigheter (785/1992) under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesut-
bildad person med rätt att självständigt utöva yrket i fråga. Rätten att utöva yrke beviljas
för tre år.

När sökanden under den tid som föreskrivs i 1 mom. har varit verksam i läkaruppgifter
i enlighet med de villkor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har
bestämt, beviljar verket på ansökan sökanden rätt att självständigt utöva läkaryrket i Fin-
land. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av grundad anledning
förlänga den tid om tre år som föreskrivs i 1 mom.

8 § 

Rätt att utöva yrken inom social- och hälsovården och rätt att använda yrkesbeteckning 
med stöd av den generella ordningen för erkännande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. har Tillstånds- och tillsynsverket för social-

och hälsovården möjlighet att som kompensationsåtgärder för sökanden bestämma en an-
passningspe-riod eller ett lämplighetsprov i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om
erkännande av yrkeskvalifikationer. Sökanden får välja om han eller hon som kompensa-
tionsgärd vill slutföra en anpassningsperiod eller genomgå ett lämplighetsprov. Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dock under de förutsättningar som ang-
es i 7 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer bestämma att sökanden ska delta i
såväl en anpassningsperiod som ett lämplighetsprov. Närmare bestämmelser om anpass-
ningsperioden och lämplighetsprovet utfärdas genom förordning av statsrådet. För lämp-
lighetsprovet tas det ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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8 a § 

Partiell rätt att utöva yrke

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar partiell rätt att utöva
yrke som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården när förutsättning-
arna enligt 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer uppfylls. På beviljande av
partiell rätt att utöva yrke tillämpas dessutom bestämmelserna i 8 § i denna lag om den ge-
nerella ordningen för erkännande. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan neka en sökande partiell
rätt att utöva yrke om det är nödvändigt av skäl som har samband den allmänna säkerheten
eller klient- eller patientsäkerheten. 

8 b § 

Språkkunskaper som krävs av en medborgare i en EU- eller EES-stat

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av grundad anledning,
som en förutsättning för beviljande av rätt att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteck-
ning, kräva att en medborgare i en EU- eller EES-stat visar att han eller hon har tillräckliga
kunskaper i finska eller svenska. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
får inte kräva kontroll av språkkunskaperna förrän yrkeskvalifikationerna har erkänts eller
ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 8 c § har utfärdats.

8 c §

Europeiskt yrkeskort 

Bestämmelser om ansökan om europeiskt yrkeskort, handläggning av ansökningar, ut-
färdande av yrkeskort och behandling av uppgifter om yrkeskort samt om Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovårdens övriga uppgifter i anslutning till yrkeskort i
egenskap av behörig myndighet finns i 4 kap. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/983 om förfarandet för ut-
färdande av det europeiska yrkeskortet och tillämpningen av varningsmekanismen i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG. 

8 d §

Erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beslutar om behörighet att ar-
beta som förstavårdare på basis av bevis på formella kvalifikationer, om en person har ge-
nomgått nödvändig utbildning för yrket i en annan EU- eller EES-stat än Finland. På er-
kännande av yrkeskvalifikationer tillämpas dessutom vad som i 8 § föreskrivs om förfa-
randet enligt den generella ordningen för erkännande.

9 § 

Temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster

En yrkesutövare som är lagligen etablerad i en EU- eller EES-stat och som har laglig
rätt att självständigt utöva ett yrke enligt 6, 6 a, 7 eller 8 §, kan i Finland temporärt eller
sporadiskt tillhandahålla tjänster inom ramen för yrket i fråga. Han eller hon ska dock göra
en skriftlig förhandsanmälan till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
när han eller hon temporärt och sporadiskt i Finland börjar tillhandahålla tjänster inom ra-
men för sitt yrke. Detsamma gäller en medborgare i en EU- eller EES-stat som har laglig
rätt att i någon annan EU- eller EES-stat än Finland självständigt utöva ett i förordning av
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statsrådet avsett yrke för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning, om han
eller hon vill använda denna yrkesbeteckning när han eller hon temporärt eller sporadiskt
i Finland tillhandahåller tjänster inom ramen för sitt yrke. Ett europeiskt yrkeskort som ut-
färdats till en yrkesutövare fungerar som en sådan förhandsanmälan som avses i detta mo-
ment. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
För att säkerställa patientsäkerheten får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och

hälsovården kontrollera tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer innan tjänsterna tillhan-
dahålls första gången. En sådan förhandskontroll får göras endast om syftet med
kontrollen är att undvika allvarlig skada för tjänstemottagarens hälsa eller säkerhet till
följd av att tjänsteleverantören saknar yrkeskvalifikationer. Kontrollen får inte gå utöver
vad som krävs för ändamålet. Kontrollen av yrkeskvalifikationer gäller dock inte de yr-
kesutövare som avses i 6 och 7 § och som omfattas av det automatiska erkännandet av yr-
keskvalifikationer. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska besluta
om resultatet av kontrollen inom en månad från det att anmälan om tillhandahållande av
tjänster och de handlingar som har fogats till anmälan har mottagits, eller inom motsva-
rande tid meddela tjänsteleverantören att yrkeskvalifikationerna inte kontrolleras eller att
ytterligare utredningar i ärendet behövs. Om ärendets avgörande förutsätter ytterligare ut-
redningar, ska beslutet om resultatet av kontrollen av yrkeskvalifikationerna fattas inom
två månader från det att tillräcklig utredning har mottagits. Tillhandahållandet av tjänster
kan påbörjas om beslut inte har fattats inom den tid som nämns ovan.

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

10 a § 

Yrkespraktik

Om avslutad yrkespraktik är en förutsättning för beviljande av rätt att utöva yrke eller
av rätt att använda yrkesbeteckning, ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården erkänna yrkespraktik som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska offentliggöra riktlinjer för
hur den yrkespraktik som förvärvas i en annan medlemsstat eller i tredjeland ska organi-
seras och erkännas. 

14 a § 

Bilagor till ansökan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får kräva en bestyrkt kopia be-

träffande en utbildning som genomgåtts i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat
endast om det finns skäl att betvivla kopians autenticitet, och saken inte kan säkerställas
på något annat sätt. Om en sökande som har genomgått sin utbildning i en stat utanför Eu-
ropeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lägger fram en kopia av
en handling, ska kopian vara officiellt bestyrkt i Finland eller i en annan EU- eller EES-
stat. Av handlingar som är avfattade på något annat språk än finska, svenska eller engelska
ska till ansökan fogas sådana översättningar till finska, svenska eller engelska som över-
satts av en auktoriserad translator i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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14 c §

Godkännande av examen för läkare eller tandläkare som fått sin utbildning utanför EU- 
eller EES-området som utbildning som leder till läkar- eller tandläkaryrket i Finland

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården fattar på ansökan beslut om
att examen för en läkare eller tandläkare som fått sin utbildning utanför EU- eller EES-
området ska godkännas som utbildning som leder till läkar- eller tandläkaryrket, om läkar-
eller tandläkarexamen uppfyller minimikraven. Till ansökan ska sökanden med avvikelse
från 14 a § foga följande handlingar:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) bevis på formella kvalifikationer eller ett bevis över genomförd utbildning som ger

rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket,
3) om sökanden har beviljats rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket i någon annan stat

än Finland, ett intyg som den behöriga myndigheten i den staten har utfärdat högst tre må-
nader tidigare över att denna rätt inte har begränsats eller fråntagits på grund av grovt fel
i yrkesutövningen eller andra motsvarande skäl,

4) om sökanden har utövat läkar- eller tandläkaryrket i en stat som inte för register över
läkare eller tandläkare, ett intyg som den behöriga myndigheten i den staten har utfärdat
över att den inte registrerar yrkesutövarna i fråga, eller någon annan tillförlitlig utredning
om saken, och

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sökanden kan inte fullgöra den tjänstgöring, genomföra de tilläggsstudier eller genom-

gå de förhör eller den yrkespraktik som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården bestämmer förrän verket har fattat beslut om godkännande av utbildningen.

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

18 §

Fortbildningsskyldighet och kontinuerlig yrkesmässig utveckling

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att upprätthålla och ut-
veckla de kunskaper och färdigheter som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig
förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller yrkesutövningen.

Arbetsgivare för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska följa hur
dessa personer utvecklas yrkesmässigt och skapa förutsättningar för dem att upprätthålla
och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig yrkesinriktad
fortbildning och andra metoder för yrkesmässig utveckling så att yrkesinsatsen bibehålls
på säker och ändamålsenlig nivå. 

18 a § 

Språkkunskaper

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska säkerställa

att personens språkkunskaper är på en tillräcklig nivå för de uppgifter han eller hon sköter. 

31 a §

Fråntagande av rätt eller indragning av tillstånd att utöva yrke eller fråntagande av rätt 
att använda yrkesbeteckning på basis av ett beslut av en annan EU- eller EES-stat

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan frånta en yrkesutbildad
person rätten att utöva yrke som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, eller
begränsa denna rätt, eller återkalla en yrkesutbildad persons tillstånd att utöva yrke eller
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frånta en yrkesutbildad person rätten att använda en skyddad yrkesbeteckning, om den yr-
kesutbildade personen har fått rätten eller tillståndet i Finland efter det att en annan EU-
eller EES-stat på basis av samma utbildning har beviljat personen rätten och personen har
förlorat rätten eller den har begränsats i den andra EU- eller EES-staten.

39 §

Ändringssökande

Beslut som avses i 25 §, 26 § 2 mom., 27—29, 31 a, 33 och 40 c § får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 25—29, 31 a, 33 och 40 c § får

överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra be-
slut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Beslut som avses i 25—30, 31 a och 40 c § ska iakttas oberoende av ändringssökande.

40 c § 

Varningsmekanism

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska underrätta de behöriga
myndigheterna i de andra EU- och EES-staterna om begränsning eller fråntagande av rätt-
en för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke, om återkal-
lelse av tillstånd att utöva yrket, om förbud mot att utöva yrket och om förbud att använda
en yrkesbeteckning, samt om det att en domstol konstaterat att personen i fråga har använt
förfalskade handlingar som intyg på yrkeskvalifikationerna för yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska
lämna underrättelsen som en varning genom det elektroniska informationssystemet (IMI-
systemet) som förvaltas av kommissionen, inom tre dygn från det att beslutet eller dom-
stolens dom om förbudet, begränsningen eller fråntagandet av rätten meddeladets.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska utan dröjsmål via IMI-sys-
temet informera om ändringar i den tid förbudet, begränsningen eller fråntagandet av rätt-
en uppgetts gälla. Dessutom ska verket radera varningen ur IMI-systemet inom tre dygn
från det att ett förbud eller en begränsning har upphört att gälla.

Senast den dag en i 1 mom. avsedd varning sänds ska det beträffande varningen med-
delas ett skriftligt beslut som riktar sig till den i momentet avsedda personen. Beslutet kan
vara separat eller ingå i det beslut om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövning-
en. Till en varning som sänts via IMI-systemet ska fogas uppgift om eventuellt ändrings-
sökande.

40 d § 

Lämnande av information till behöriga myndigheter i EU- eller EES-stater

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har trots sekretessbestämmel-
serna rätt att till behöriga myndigheter i EU- eller EES-stater lämna ut sådana uppgifter
och utredningar som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina uppgifter.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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